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[স্বরলিপিসহ নাটিকা] 

শ্রীবসম্ভকুমার চউ্রোপাধ্যাম্ি 

চন্স ত্লান্না 



ওলীবহ্ষিমচজ্ঞ চউ্রোপবধ্তায় কর্তৃক 
১২৩1১ আবাল সাকুলার ক্োডস্ত 

হীম্শনজনী €ঞ্ভ্রত্জল মুদ্রিত এএবহ 
হীশাতিলী হ্্াজ্যাভলন্লম হইতে 

ও্রকাশ্পিত 



ভ্ভন্বিজ্ফা। 

ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের উপযোগী করিয়া এই নাটিকাখানি 

লিখিত । অগ্ধ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত বিগ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক রামমোহন 

লাইব্রেরী হলে ইহার প্রথম অভিনয় হইল। 

আমার অন্ত নাটকগুলি বাংল! 'আসাম ও বিহারের বন্ধ স্থল ও 

কলেজে অভিনীত হইয়াছে কিন্তু গানের সুরের জন্য কর্তৃপক্ষ বিব্রত 

হন্ বলিয়া, এবার সাবিত্রীর গানগুলির সম্পূর্ণ স্বরলিপিও প্রদত্ত হইল 
ষাহাতে আর কোথাও কাহারও কোনও অন্ুবিধা না ঘটে । ইতি-- 

সন ১৩৪৫ সাল ১৮ই ভাদ্র, রবিবার 

০৬৬ ্ীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 



বুহস্পীভলন্ব 
অশ্বপতি- মদ্ররাজ, সাবিত্রীর পিতা 
ছ্যমগুসেন- ভূতপূর্ব শান্বরাজ, সত্যবানের পিতা 

সত্যবান্ঃ নারদ, বৈতালিক, কাশী, কাঞ্চ', কৌশল, 
বিদর্ভ, মলয়, বঙ্গ ও কলিঙ্গের নরপতিগণ, রাজগুরু, 
ভাট, মন্দ্রী যম” সু্ধ্য, অনুচরগণ ইত্যাদি 

মালবী-_সাবিত্রীর মাতা! 
শৈব্যা__সত্যবানের মাতা৷ 
পৃরনারীগণ, সখীগণ, তাপসবালিকাগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি । 



কবিবনধু 
তরীমুত্ত অনিয়ছ নদ 5ভৌপাধ্যান্ত্রের 

করকমলে-_ 





ওএস ছকুস্ 

অআসপ্প বাহ 

[ বিবিখ মাঙ্গলিক চিজ্াাদিশো ভিত মদ্ররাজসভ। । 

কাশী, কাকী, -কোশল, বিগ, অলক, 

বঙ্গ, কলস, প্রভৃতির রাজগণ স্ষসজ্দিতভ্তাবে 

স্ববম্থকর সভায় আসীন । 

পটোন্ভোজনের পুর্ব হইতেই নেপথ্যে বৈতালিকেনর গান 

গান 
জব সাবিআী, সবিভূহ্ুতা 

তেক্তোমহিন্স জ্যাত্তিপ্রক্গী । 

অহ্কামহীয়সী হে অহামানবী 

ধরণী ধন্ঠ করিলে আগ্ি ॥ 

ছ্যায়ত যুগল নয়নে তোমার 

নালাম্বু-ইন্দু-নকিরণ-বিতার 

চক্ষণে লুভীয় শতঙ্গলর্ায়! 

আঅঙো দীব্তি যরণজলপী ৪ 



কাশা। 

কাফী। 

কাশী। 

কাঞ্ধী ! 

কোশল। 

বিদর্ড | 

সাবিভ্র | ১ম অঙ্ক, ১ম দৃষ্ঠ 

রাজগণ, 

বৃুথ। তব হে! আগমন _- 

কেন? 

কেন? বুবিতে নরিছ কেন? 

হেরি মোর ভূবনমোহন রূপ 

অপরূপ উচ্ছল যৌবন, , 

ফিরিবে ন! সাবিত্রীর তখি । 

বরমাল্য দিতে হবে 

এই মোর কগে সুনিশ্চিত | 

কাশীরাজ, বাতুল হয়েছ তুণ্ম? 
দর্পণে আপন মুখ দেখেছ কি কু? 

রমণী নিজেই রূপের লাগ, 

নররূপে তার। কু মুগ্ধ নাহি হয়; 

রমণীরে আকধিতে, চাই 
ধনরত্ব-বিলাস-সম্ভার_.. 

যাহার অভাব নাই কোশলরাগ্ডের । 
সাবিত্রী ভা জানে ভাল, 

কাজেই, সাবিত্রী আমার বধূ সুনিশ্চিত 
নিজ নিক্ত উন্মাদ করনা লয়ে, 

থাক' সুখে রাজগণ্; 

আর কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিলে-_ 

দেখিবে এখনি, 

রামধনুসম তোযাছ্র 

কর্নার মোহন মূ্রতি, 



১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ] সাবিত্রী 

মলয় । 

কলিঙ্গ। 

বিন্দু বিন্দু অশ্রজলে পড়িবে গলিয়া। 

মদ্ররাজপুত্রী সাবিত্রী সুন্দরী 
বরমাল্য দিবে ষবে মোরে-_- 

মোরে, মোরে-বিদর্ভরাজেরে । 

[ সকলের উচ্চগান্ত ] 

রমণী চাহে ন। রূপ, ধন, রদ্ব মান, 

রমণী বীরের ভোগ্যা । 

বীরেন্্র বিদর্ভরাজ সাবিত্রীর পতি। 

রাজগণ, 

বুথ। অহম্কারে আর আত্মপ্রশংসান্র 

ন1 করিয়া কালক্ষেপ, 

ধৈর্য ধরি, তিষ্ঠ ক্ষণ কাল। 

আশ! মায়াবিনী 

ছরাশার স্বর্ণমুগপিছনে ছুটিয়া, 

হতাশার বেদনারে করিবে অসহ। 

সত্য কথ। কয়েছেন মলয়কুমার, 

সাবিত্রী সে সবিতার মানসছৃহিতা, 

তেজন্বিনী, অগ্রিসমা, অসামান্তা নারী-_- 

রূপে গুণে তেজে ধার নাহিক তুলনা 
মহীর মানবমাঝে ঠ 

পেতে হলে পত্বীরূপে তারে 

পতিরও যে চাই সে সাধন! ! 

ধঙ্থে স্তায়ে ভক্তি ও সাধনে 

কলিঙ্গরাজের নাম বিদিত তুবনে। 



সাবিত্রী [ ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য 

ধর্ম যদি হয় পণ মদ্র-ছুহিতার 

সাবিত্রীর পাণি তবে 

মোর পাশে বাধা পড়ে আছে। 

রাজগণ, বৃথা কেন অপেক্ষিয়৷ তবে, 

সময়ের অপব্যয় করিছেন সবে? 

বরং চলিয়। যান ; 

হতমান হয়ে, পিছে পড়ে থাকি, 

লজ্জা গ্লানি মুখে মাখি, 

সর্বশেষে অধোমুখে চলে যাওয়] চেয়ে, 

মানে মানে সময় থাকিতে 

পলায়ন ঢের ভালো-__ 

[ সকলের পুনরার অষ্টহান্ত ও জকম্মাৎ হাসি বন্ধ। 

অন্বপতি, রাজগুরু, পুরোহিত, মন্ী ও ভাটের পশ্চাতে বধুবেশে সক্ষিত। 

বরষালাহত্ডে অবনতমুখে ধীর পাদ-বিক্ষেপে 

সাবিত্রীর প্রবেশ । 

রাজগণ আপনত্যাগ করিয়া! দাড়াইল। 

অলিন্দে মালতী ও পুরনারীগণের প্রবেশ ও উপবেশন | 

দণ্ডার়মান রাজগণের উপবেশন ] 

অভ্যাগত নৃপগণ, 

বছ ভাগ) মোর, 

এ পুরী পবিত্র আঙ্ি 

ভবদীয় পদরেণু লভি। 

লউন সকলে আপনারা 

সবিনয় এ অভিনন্দন অধীনের । 



১ম অন্ধ, ১ম তৃশ্ত ] সাবিত্রী 

সকলে। 

অশ্ব। 

বাভগুর | 

অস্ব। 

রাজা । 

সাধু, সাধু-_ 
এই কন্তা মোর, 

সবিতার বরজাত সাবিত্রী আমার । 

অপুত্রক আমি, 

মাতা মোর পূত্র কন্ত। দুই । 
পুত্রের অভাব আমি তুলিয়াছি এরি মুখ চেয়ে । 

প্রকৃতির এমনি বিচার, 

পিতৃগ্ুহে কন্তার নাহিক ঠাই-_ 
পরঘরে তার নিত্য আপনার ঘর। 

স্বামীগ্রহ রমণীর 

পরঘর নহে মহারাজ । 

রমণীর সেই নিজঘর জ্ন্মজন্মান্তের | 

কর্তব্য পিতার 

স্থশিক্ষিত। করিয়। কন্তার, 

সপাত্রের করে সমর্পণ । 

সতা কথা, গুরুর্দেব, 

পিতৃমাতৃন্নেহ কিন্তু বড় স্বার্থপর । 

যে-শ্নেহ স্নেহের পাত্রে বঞ্চিত করিব! 

শ্নেহকারী জনে দের স্থুখ-_ 

সে-স্সেহ কলঙ্ক, পাপ, তাহা স্বার্থপর ; 

স্নেহ--হুর্যাসম পবিত্র, উজ্জ্বল, 

পড়ে যার পরে 

তারেই উজ্জল করে, 

পবিত্র কল্যাণময় প্রাণরসে করে সঞ্জীবিত ! 



অন্ব। 

রাজ। 

লাঁব | -্ | ১ম অঙ্ক, ১মদৃশ্য 

গুরুদেব. 

হদপিগ্েডের মত যারে 

বুকে করি করেছি মানুষ, 

বিদায় করিতে তারে চুর্ণ হবে বুক, 

এ তো! স্বাভাবিক । 

উচিত ও 'অনুচিত, বুদ্ধি ও জাদয়, 

কতব্য ও নত» 

এ উভয়ে চিরন্তন বাজে যে বিরোধ, 

যে-বেদনা! জন্মে এই সমুদ্রমন্তনে, 

তাহাই যে করিরাছে মানুষে মানুষ । 

মানুষ সে অতীব দৃব্বল £ 

বিবেক, কর্তবা, বুদ্ধি, জ্ঞান-_ 

স্নেহ প্রেমে চিরদিন 

ভেসে যায় ক্ষুদ্র তণ সম। 

এ সংসার তাই মান্রষের 

বেদনায় অশ্ুজলে বিরহে বিয়োগে 

কভু মায়াময় ছুঃসনু ভীষণ, 

কখনো৷ আনন্দে স্থখে মিলনে ও প্রেমে 

আলোমর একাজ আপন । 

এই আলো-ছায়া-ভরা 
সুখ-ছঃখে সংসারের বৈচিত্র্য, স্বরূপ । 

আজ যাহ! বড় দুঃখ তব 

কাল তাহা হবে মনোরম 

আজিকার সুখ হয় 



১ম অঙ্ক, ১ম দহ ] সাবিত্রী 

রজনী প্রভাতে মৃত্ুশেল সম 

সংসারের হর ধি 

চিরন্থন এই তো নিয়ম | 

অশ্ব। তাই এই স্বয়ন্বরসভামাঝে 
ক্ভাতে আআ নির। কি, 

মনে'মত পতি লড কলি 

কন্ঠ; চাক খন, জার 

তর সখ কদ্যালেোকি-পাত্তে 

'আামাদের জন্তরের প্লানি ফাক মুছে । 

ভাট । ( সাবিত্র'কে মসান্ডলে দাড় করাইছ। ) 

তের মাতা, কাশাম্বর ইনি 

| সাবিত্রী একবার চাঠিয়. ন"€”ক ন মে দাডাইয়! রহিল ] 

ইন্ন কাঞ্ধীপতি- [সাবিত্রী এ] 

কোশ্ল-নুপতি ইনি | ত্র এ] 

বিদর্ভের রাজপুত্র ইনি [ এ এ] 
মলররাজের ভ্রাতা 

মলয়ের ভাবী অধীশ্বর-_[ & এ] 

ইনি বঙ্গেশ্বর-- [| এ এ] 

কলিঙ্গকুমার ইনি- [ এ এ] 

মাতা, 

মোর মুখে গ্টনিয়াছ সবাকার কথ।, 

ধারে বাঞ্ছ” তুমি, 
তারি গলে কর? মাল্যদান । 

[সাবিত্রী নতশিবে দাডাইরা রহিল ] 



ভাব । 

রাজ । 

কাশী। 

কাঞ্চী। 

কোশল। 

সাবিত্রী | ১ম অন্ক, ১ম দৃহ 

(ব্যস্ত ও ভীতভাবে ) 

মাতা, সাবিত্রী, কর” মাল্যদান--- 

লগ্র বয়ে বায়, মাত|-_- 
[ সাবিত্রী তাপ নিশ্চল | 

মহারাজ অশ্বপতি, 

বুঝিলাম, এ কন্ঠার যোগ্য পত্র হেথা কেহ নাই। 

অলোক-সম্ভবা কন্তা 

গায়ত্রীর মত তেজন্থিন, 

পারিব না পত্বীরূপে হরিতে ইহারে | 

আশার্বাদ করি মাত', 

মনোমত পতি লাভ চিরস্থখ হও। | প্রস্থান 

কাশারাজ, সত্যবাদী, 

আমারো প্রণাম লও, জ্াবিত্রী জনি । [ প্রস্থান 

মাতা, 

জানিতাম পূর্ব্বে যদি 

হেন তেজোময়ী তুমি, 

আমি কভু নাহি আসিতাম | 

লোকে মোরে বোক! বল, 

কিন্ত, বতখানি ভাবে হার। 

তত বোকা নহি আমি । 

তুম বাপু, যাহা ইচ্ছা কর” 
ষারে খুশী বরমাল্য দাও-_ 

আমারে বাচাও, আমি চলিলাম-_ 

[ প্রস্থান 



১ম অন্ধ, ১ম দৃশ্য ] সাবিত্রী 

বিদর্ভ। মহারাজ অশ্বপতি, 

আপনার কন্তার চরণে 

নিবেদির। প্রণতি আমার 

লইন্ু বিদায় 

এ কন্তা নরের পন্থী হতে জন্মে নাই । | প্রস্থান 

মলয়। রাজা, 

দেবকন্ত। দেখাইয়া, 
এ তোমার কি রহস্ত আমাদের সাথে ? 

এই তব প্রতারণা, 

এ নিষ্ঠর বুসিকত। করি, 

করিলে যে অপমান, 

ছিব তার যোগ্য প্রতিশোধ-- [ প্রস্থানোগ্ভম 

অশ্ব । মলরপতি, মলয়পতি-_ 

মলয়। (যাইতে ধাইতে ) গ্ুনিব ন।, কোন কথা-- [ প্রস্থান 

বঙ্গ। আমি জানি-তাম, মাতা, 

নরভোগ্য। নহ তুমি, 

সবিতার মানস দুভিত। | 

জগন্মাতারূপিণী, জনি, 

সন্তানের লহ গো প্রণাম । | প্রস্থান 

কলিঙ্গ । জীবন হইল ধন্য তোমারে নেহারি ; 

ধর্মরাজ ধর্ম তব রক্ষা করিবেন, 

মিলাবেন তব যোগ্য বর। [ প্রস্থান 

[ অঙ্খপতি হতাশঙাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করির়!, ক্ু্নভাবে বদিয়। পড়িল। 

মালতী কাদিতে কাদিতে উপস্থিত হইল ] 



অশ্ব | 

রাজ । 

মালবী। 

অশ্ব । 

সাবিভ্রা [ ১ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য 

গুরুদেব, এই ছিল ভালে? 

ভয় নাই, মহারাজ, 

কন্ঠ! তব অসামান্তা, জ্যোতিরপা দেবী, 
এ নহে মানবী, 

মানবের ভোগ্য। শে মাতা 

গুরুদেব, 

আর বৃথ] স্তোকবাক্যে ভুলারোন। মোরে ! 

“দেবী” “দেবী” শুনিতে শুনিতে 

কান ঝালাপাল।, হয়েছে অসহ। 

একে একে সব গেল, কৈশোর যৌবন, 

যোড়শ বৎসর হল বয়স যাহার, 

জুটিল না বর, রহিল জনুঢা, 
হেন খণ্ডভাগ্য কন্তা, হেন অলক্ষণা, 

রাজ্যে, গৃহে, পরিবারে, সমাজে ষে 

মুস্তিমতী অমঙ্গল হেন, 

তাহারে কহিছ তুমি, “এ নহে মানবী |” 

মহারাণি, 

বুথ। নিন্দ মাতারে আমার । 

বুথ শোক, বুথ! এ গাবন। তব। 

যবে যার হইবে সময় 

ভার পুর্বে ঘটিবে ন! তাহ] । 

জন্ম মৃত্যু পরিণয় বিধাতার হাতে, 
মানুষের তাতে কোনে! হাত নাই । 

সাবিত্রীর তরে, আছে তার বর-- 
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রাজ । 

মালবী । 

আন্থ | 

মালবী। 

জানি না আমরা কোথা, 

অলোক-সামান্য কোন মহাতপন্তায় | 

আমারে! বিশ্বাস তাই। 

এক ভম্ম আর এক ছাই ! 

যেমন হয়েছে পিতা, তেমনি কি গুরু ? 

কার ষদি থাকে কেন বোপ ? 

আরে বাপু, 
কন্তা দি চিরকাল রহিল অনুঢা, 

বর না জুটিল, 
বলিবে তোমরা তবু 

অসামানা। কন্যা এই, এ নহে মানবী ! 

ভারতের নুপগণ, 

যাভাদের ঘরে এর ঠাই, 

সকলেই গেল যি ফিরে-_ 

কোথা তবে হবে বিয়ে শুনি? 

মানব সমাজে যদি নাহি জুটে বর, 
ভেবেছ আসিবে বর ত্বর্গলোক হতে-_ 

ইন্দ্রের তনয় কিম্বা চন্দ্রের স্টালক 
অথব! ব্রহ্মার নাতি. 

গ্রহণ করিতে পাণি কন্যার তোমার ? 

হরত আসিবে তাই--- | - 

নিল্লজ্ভ ! 
এত বড় আইবুড়া কন্যা যার ঘরে 

কেমনে রুচিছে তার মুখে অল্পচ্ছল ? 



৯ সাবিত্রী | ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্ত 

কেমনে দেখাও মুখ মানবসমাজে £ 

কেমনে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও রজনীতে ? 

[ সাবিত্রী কীদিতে কীর্দিতে হাতের মাল! ফেলিয়া'দিয়! ছুটির! পলাইল ] 

অশ্ব। 

মালৰী। 

রাজ। 

মালবী। 

মহারাণি, থাম, থাম-_ 

দেখ দেখি কি আঘাত হানিলে ও-বুকে ? 

ছি, ছি, নারী তুমি, মাতা তুমি, 
হয়োনা কঠোর, হয়োনা অবুঝ, 

কন্যার কি দোষ ইথে ? 

কিদোষ? কেন? . 

কি এমন দেবী এসেছেন, 

ধরিল না ননে তার রাজেন্ছরসমাজ ? 

যোগ্য নয় কেউ কি উহার? 
সতা কথা, কেউ যোগ্য নয় । 

স্টনিলে তো কি বলির গেল তারা ? 

পত্বীরূপে সাবিত্রীরে কেউ না হেরিল, 

মাতা বলি সকলেই করিল প্রণাম । 
( ভেংচাইয়া ) ও১-- 

মাতা বলি সকলেই করিল প্রণাম । 

বিবাহের নাম নাই, মাতা হওয়া হল ! 

বাস্-_সব ছুঃখ হল অবসান 

আর কিবা ভয় ? 

[ নারছ্ের গন গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ] 
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গান 
ভর নাই, ওরে ভয় নাই। 

দুর্বল মনে বাস! বেধে ভয় 

দেখায় কেবল বিভীধিকাই ॥ 

ভয়ের ছায়ায় ঢাকিস্নাক' আলো! 

ওরে অবোধ আশার আলে! আালো 

শঙ্কাহরণ শঙ্গনাদে-__ 

অভয়বাগ গুনিস্ নাই ? 

অন্ব। স্বাগত দেবর্ষি, 

মহাপুণাফলে 
প্ন্তে তব চরপ দশন। 

রাজপুক্রী মদ্রভূমি পবিত্র হইল। [প্রপাৰ 

রাজ। জীবন সার্থক হ'ল। 

দেবের ঢল্লভ তব পদরেথু লভি-_- [ প্রণাষ 

মালবী। ঠাকুর, প্রণাম লহ__ [ প্রণাম 
পড়েছি বিপদে মহা সাবিত্রীরে লয়ে, 

কর আশীর্বাদ, 

পরিত্রাণ পাই যেন এই যাত্রা মোরা 
নারদ | বিপদ? বিপদ কিসের মাতা? 

মালবী। ভারতে মিলিলনাক” সাবিত্রীর বর, 

তবে কি বিবাহ তার হবে ন! ঠাকুর ? 
নারদ । সাবিত্রী, সাবিত্রী, 

সবিতার অংশভুত। যহামহীয়সী 

সাবিত্রীর বর ভবে সত্যই ছুল্লভ ! 



১৪ 

মালবী ৷ 

রাজ। 

শারদ । 

অশ্ব। 

মালবী। 

নারদ । 

মালবী। 

নারিদ । 

রাণী। 

নারদ । 

সাবত্রা | ১ম অন্ক, ১৭ দৃশ্ত 

তুমিও কহিছ তাই? 
পাগল করিলে মোরে তোমর। সকলে ! 

আরে বাপু, 

কি যে ভাব তোষর। সকলে 

বুঝিতে না পারি । 

জননী কি পারে কন্তু স্থস্থির থাকিতে 

ষোড়শী অনুঢ়া কন্য। যার ঘরে? 

জননীর উদ্বেগ বেদন! 

তোমরা বোঝ ন। কেউ, 

তাই কহ মস্ত মস্ত গালভর। কথা । 
দেবা | 

মহারাণী অতীব চঞ্চল 

সাবিত্রীর পরিণয় তরে। 

খুবই স্বাভাবিক-- 

স্বয়স্বরসভায় আজিকে 

ভারতের সব রাজা 

হয়েছিল সমবেত--- 

কিন্ত, 

কাহারেও সাবিত্রীর মনে ধরিল না । 

ঠিকই হয়েছে--. 
তার অর্থ? 

অর্থ তার এখনে। বোঝ নি? 

( কঠিন ভাবে ) না, কি বলিতে চাহ তুমি? 
আমি আর বলিব কি? 
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মালবী। 

অস্ব। 

নারদ | 

মালবী। 

নারদ । 

অশ্ব । 

নারদ । 

ভারতের রাজারণ্যে নাহি হেন তনু? 

ষে রসালে করিবে আশ্রয় 

সাবিত্রী-লতিক! ! 

কোন্ সে চুলোর তবে 

যাবে মোর এ দেবী কুমারী ? 

( ভৎসনার সুরে ) মগ্ারাণি-_ 

যাবে একস্থানে সুনিশ্চিত, 

তবে সে চুলোয় নয়-_- 

আর তার ঠিকানাও জানি না এখন । 

মহারাণি, 

স্থির ভাবে কথ! কও দেবষির সাথে-_ 

তোমর। কি বুঝিবে এ ব্যথা ? 

তোমরা অরুতদার, পুত্র কন্ত। নাই, 

নাহি কোন আপনার জন, 

নাহিক সমাজ, কন্তার বিবাহু__ 

এ ব্যথ! ষে কি, তা” বোঝান” সঙ্কট--. 

বোঝালেও বুঝিতে নারিব, মাতা- 

দেবধি, কি করিব দেহ উপদেশ--- 
মহারাজ, 

মোর কথা শোন” যদি তুমি, 
স্বয়ন্বরে সাবিত্রীরে দাও পাঠাইয়া । রর 

আপনার পতি, মাতা 

আপনিই চিনিয়া লইবে ! 
তুমি আর কত লোক আনিবে ধরিয়া ? 



১৬ 

মালবী । 

নারদ । 

রাজ। | 

অশ্ব । 

মন্ত্রী। 

মালবী। 

রাজ। | 

মালবী। 

নারদ । 

মালবী। 

নারদ । 

সাবিত্রী [ ১ম অঙ্ক, ১মদৃষ্ত 

( সবিম্ময়ে ) সাবিত্রী যাইবে তার পতিঅন্বেষণে ? 

সা, মাতা-_ 

এই যুক্তি সর্বশ্রেষ্ট-_ 
মন্ত্রিবর, রথ সজ্জা কর" 

তুমি সঙ্গে যাবে সাবিত্রীর, 

আর, যত ইচ্ছা অনুচর লও-- 
যথা আজ্ঞা, মহারাজ । (প্রস্থান ) 

( চিন্তিত ভাবে ) কিন্তু একি ঠিক হবে-- 

ষোড়শী যুবতী যাবে পতির সন্ধানে ? 

কোন ভয় নাই, 

মন্ত্রী মহাশয় আর রাজ-অনুচর-_ 

রবে সাথে সতত মাতার-_- 

( চিন্তিত ভাবে ) তা তো! রবে, তবে 

রাজকন্তা বাহিরিবে পথে পতি লাগি 

এ যেন কেমন লাগে-_ 

ঘরে বসে হুবে না যাঃ, 

করিতে হইলে তাহা, 
পথের আশ্রয় নিতে দোষ কি ব1 মাতা? 
তবু পথে-_ 

পথে কভু ভাবিও ন! ছোট, 

পথই পৌছায়ে দেয় গৃহের মাঝারে, 

পথ ছাড়া ঘর নাই! 
তাই আমি পথ সার করি, 

দিব! নিশি ঘুরি পথে পথে। 
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গান 

পথের মাঝে তারি দেখ! পাই। 
ঘরে যারে পাই নি খুঁজে ভাই ॥ 
পথের ধুলোর ধূলোট সে যে করে 

পথিকে দেয় পথেরি সন্ধান, 
অন্ধ জনের পান্থ সথা সে যে 

আতুর তাহার আছুরে সম্তান, 

পথের মালিক দের না দেখ! তবু-_ 

পথিক আমি পথেই ভারে চাই ॥ 

[ পটক্ষেপণ ] 
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্হিতীন্ দুস্থ 

সুর্য্যমন্দির--প্রভাত 

সাবিত্রী সুয্যুপুত। করিতেছিল-_ 

নমঃ সবিত্রে জগদেকচস্ষুষে 

জগংপ্রহ্তি স্থিতিনাশহেতবে। 
্রয়ীময়ায় ভ্রিগুণাত্মধারিণে 

বিরিঞ্-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥ 

স্থরৈরনেকৈঃ পরিষেবিতার 

হিরণ্যগর্ভায় হিরন্ময়ায় । 

মহাত্মনে মোক্ষপদায় নিত্যং 

নমোহস্ত্তে বাধরকারণায় ॥ [| প্রণাম 
অথপতির প্রবেশ ও সুব-_ 

অজায় লোকত্রয়পাবনানর 

ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায়। 

সুর্য্যায় সর্ধ-প্রলয়ান্তকার 

নমে। মহাকারুণিকোভমায় ॥ [প্রণাম 
মারদের প্রবেশ ও স্তব-__ 

বিবন্বতে জ্ঞান ভূদস্তরাত্মণে 

জগ প্রদ্দীপায় জগছ্িভৈষিণে। 

্য়স্তবে দীপ্ত সহত্রচক্ষুষে 
স্বরোত্বমায়ামিততেজসে নমঃ ॥ [প্রণাম 

 শ্রণাষান্তর টায়! সাবিত্রী অঙ্বপতি ও নারদকে দেখির! বিমুঢ়ভাবে এক গাণে 

সম্কুচিত হইস ঠাড়াইল | 
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অশ্ব। 

সাবিত্রী । 

নারদ । 

সাবিত্রী । 

অশ্ব। 

সাবিত্রী। 

নারদ। 

মাতা, দেবধির ইচ্ছা__ 
্বয়ন্বরে বাহিরিতে হইবে তোমায় । 
পিতা, রক্ষা কর মোরে এ লজ্জা হইতে । 
এর চেয়ে আজ্ঞা দেহ মোরে, 

তোমাদের নির্বাচিত বরে বরমালা দিয়া, 

পরিত্রাণ লভি এই গঞ্রনা হইতে । 
আর পারি না কো-_ [ সাশ্রনয়নে পিতার বুকে মাথা রাখিল ! 

বংসে, পিতা মাতা তব নহে অকরুণ। 

তোমারি মঙ্গল তরে 

তীহাদের নাহিক বিশ্রাম, 

নাহি সখ, অন্ত চিন্তা নাই। 
তব যোগ্য বর, স্বয়ন্বরে আসে নাই বলি, 
নাই--এতে। অসম্ভব কথা । 

আছে সুনিশ্চিত, তবে হেথা নাই বটে। 

পারিব ন৷ এ নির্লজ্জ আচার পালিতে । 

সে কি মাতা, নিল্লর্জতা কোথায় ইহাতে ? 

নিষ্লজ্জত। নহে? 
দেশে দেশে পতি ঢুঁড়ি ফিরিবে অনুড়া বালা__ 

করেছে কি এর আগে কোন কন্ত কু ? 

ক্ষত্রিয় কন্যার এতে লজ্জা! কিবা মাতা ? 
স্য়ত্ধরে পাও নাই যে মহাপুরুষে 

তারে পেতে পার তুমি সভার বাহিরে । 
হয়ত তোমার পতি, 
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পাতিত্রত্য পরীক্ষিতে তব, 

অন্তরালে আছেন লুকায়ে-- 

অশ্ব। খুবই সম্ভব। 
আর, কেই বা জানিবে 
তব দেশত্রমণের উদ্দেশ্য, জননি ? 

আজন্ম আবদ্ধ আছ এই মধ্্রপুরে, 

ইনার বাহিরে আছে বিপুল জগৎ, 
দেখিতে তাহারে. মাতা, হয় না কি সাধ? 

নান। দেশ, নানা জাতি, 

নান। নদ নদী গিরি "দেখি 

দেহে মনে হবে নব স্বাস্থ্যের সঞ্চার । 

সঙ্গে লও নম্মসখীগণে, 

অবকাশ কালগুলি যাপিতে আনন্দে, 

রবে সর্ব শ্রেষ্ঠ রথ, অশ্ব দ্রুতগামী, 

মন্ত্রী মহাশয়, আর রাজ-অনুচর, 
[ নেপথ্যে শহ্ঘধ্বনি ও ব্যস্তভাবে মালবীর প্রবেশ। 

মালবী। আয় মা, সত্বর, 
য়ারে প্রস্তত রথ, লগ্ন বমে যায়| 

রথ ভরি দিছি সব, 

সখীগণ তব অপেক্ষিছে সেথা-_ 

সারা! রাত্রি পৃজিয়াছি সর্বমঙ্জলারে 
মা তোর উদ্দেস্ঠ সিদ্ধি লাগি 

আয় মা সত্বর--- 

| বাস্তভাবে সাবিত্রীকে জড়াইয়! ধরিয়। লইয়। প্রস্থান । অশ্বপতি ও নারদের জনুগমন ] 



মন্ত্রী ৷ 

সাবিত্রী । 

মন্ত্রী ৷ 

দ্বিতীয় অঙ্ক 

এপহখস্ম চুস্ট্য 

কাম্য কবনের একাংশ- আঅপরাহ্ 
মন্ত্রী ও সাবিত্রী 

আজি রাত্রি যাপি হেথা! 

কালি প্রাতে বাব মোবা গান্ধার প্র্গেশে- 

হে পিতৃব্য, আর কতঙ্দিন 

দেশে দেশে বনে বনে ঘুত্রিব এভাবে £ 

কেন মাতা, ভাল লাগিছে না £ 

এই নিত্য নব নব দেশে, নব নব জন, 
নূতন নূতন দৃশ্য, লাগিছে না ভাল ? 
কহ মাতা, এই দীর্ঘ তিন মাস ঘ্বুরি, 

দেখিলে যে সব ভৃত্য, 
ছেখিতে কি পেতে তাহা মদ্ররাজপুরে ? 

অভ্রভেদী ধবল শিখর 

নান! তরু গুল্ম লতা 
বনস্পতি বনৌষধি ভরা ; 

কোথ! শ্যাম শম্প স্কোষল, 
কোথাও কঠিন পাষাশ কুট্টিম, 
কোথা ঘনহ্াম বন, কোথ। উপত্যকা ; 
শিলাপথে বক্র ও বন্ধুর বহে নির্বরিণী 

উপল-বিষমছন্দে নৃপুরনিক্কন ! 



এ 

সাবিত্রী । 

মন্ত্রী। 

সাবিত্রী । 

মন্ত্রী। 
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কোথাও বহিছে নদী ক্ষীণা 

রুগ্নদেহা মাতার মতন, 

কোথা বহে জলোচ্ছাসমুখর ভীষণা 
ভৈরব সঙ্গীতে ভরা, চামুগ্ডার মত, 

বেগবতী শ্রোতম্থিনী-_ 

মৌন মূক স্তব্ধ বিহগ্গেরা 
কুলের কুলায়ে যার । 

আষাঢের ঘন মেঘসম 

বনতস্তী করে জলখেল! ; 

কোথাও কুরঙ্গগণ নিঃশঙ্ক নির্ভীক 

নব তৃণভরা মাঠে, 
প্রাণবন্ত রামধনথ সম-_ 

(বাধা দিয়) কিন্তু, মনে যার বোঝা! ভরা, 
চক্ষে তার এ সৌন্দর্য্য একান্ত নিক্ষল। 

এ কাম্যক বন, হেথা-- 

কাজ নাই বর্ণনায় আর-- 

লতুন্ বিশ্রাম গিয়ে পিতৃব্য এখন । 

( অপ্রভিত হুইয়৷ ) ঠিক কহিয়াছ মাতা, তাই যাই । 
বুদ্ধের স্বভাব, বুদ্ধের| বাচাল হয়, 

তাই আমি কথা বলি একটুকু বেশী। 
বিরক্ত না মান মাত তাহে। 

তুমিও তো ক্লাস্ত পথশ্রমে, 

লভ” মা! বিশ্রাম । [ প্রস্থান 
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সাবিত্রীর গান 
তোমারে দেখেছি আমি জামারি ষনে। 

জামার বুকের মাঝে মম নয়নে ॥ 

আমি জানি আছ' তুমি 

উজলি এ চিত-ভৃমি-- 

জনম অবধি ভাই আমি তোমারি-- 

জনম জনম মম 

তুমি যে গে! প্রিয়তম 

দেখ! দাও, মনোহর, নব ডুবনে-_ 

আমার জীবনে জ্ধার বাহবাধনে ॥ 

[ সখীগণের বনফুলের মাল! হাতে গান গাক্িতে গাহিতে প্রবেশ ও সাবিত্রীর গলায় 
সালা দেওন ] 

গান 
ফুলের হানি মালার বন্ধে 

মালার শ্বপ্ন সফল গলায়-- 

বুকের ছোয়ায় জীবন পেয়ে 

কাটার ব্যথাও তারে ভোলায় ॥ 

প্রিয়ের কণ্ঠ লগন-হর্ষে 

প্রিয়ের দেহের পুলক স্পর্শে 

গভীর সুখের রোমাঞনে 

প্রিয়ের কোলেই মরণ সে চায় ॥ 

[ দূপথো কোলাহল | সাবিত্রী ও সরখীগণ হঠাৎ ত্রস্ত হইয়! একদিকে সঙ্থৃচিত 
ভাবে ছরস্থান করিতে লাগিল। 

এবে একে মন্ত্রী সত্যবান্ ও জনুচরগণের প্রবেশ । 
সত্যানের ষাথার উপরেবীধা চুল ; পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, দেহে গৈরিক উত্তরীয়, * 

পিছনে কছু ফল বাধা ; পৃষ্ঠে তুণীর, গন্ধে ধনুক অন্য শ্বন্ধে এক বোঝ] কাঠি। 
সতাবানসাবিত্রী ও সখীদের দিকে পিছন ফিরিয়। ঈাড়াইল ; সে জানিত না যে এখানে 
কোন শ্লোক জাছে। 

সকন্ধে কর বলিতে বলিতে প্রবেশ | 



২৪ 

মন্ত্রী । 

সত্য। 

মন্ত্রী। 

সত)। 

শি 
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দুবিনীত উদ্ধত যুবক, 
দিব শাস্তি যথোচিত-_- 

( উচ্চহাস্য করিয়া ) শাস্তি দিবে তুমি? 

অপরাধী শাস্তি দিবে নিরপরাধীরে ? 
মহাশয়, কোন্ দেশী বিচারক তুমি ? 
(রাগে কাপিতে কীপিতে ) 
কোন্ দেশী বিচারক, দিতেছি বুঝায়ে । 

অন্ুচরগণ, এই ভণ্ড তপম্বীরে 

বেত্রাঘাতে দাও বুঝাইয়া, 

কে আমরা, কি আমরা, 

কেনইবা৷ এসেছি হেথায়-- 

ভেবেছিন্ু, প্রবীন আপনি, 

আপনার সাথে বিতর্ক করিয়া, 

করিব ন! নিজের মর্ধ্যাদা খর্ব । 

কিন্তু হেরি তব, 

ক্রমবর্ধমান্ স্পদ্ধী, 

সৌজন্যের অপমান, 

সতোরে চাপিতে চেষ্টা, 

অধন্মের প্রশ্রয় প্রয়াস, 

এই দ্বাড়াইন্থ আমি প্রতি্বন্ী তব। 
সাধ্য যঙ্গি থাকে কারো, হও আগুয়ান্। 
আর, প্রাণে যদি মায়া থাকে, দিলাম অয়-- 

এই দণ্ডে চলে যাও, ছাড়িয়া কাম্যকবন। 
শ্ীপ্র কহ, কিবা! অভিরুচি। 
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মন্ত্রী। 

সত্য। 

মন্ত্রী। 

সত্য। 

মন্ত্রী । 

সত্য । 

ম্ত্রী। 

( অপ্রতিভ ভাবে ) অন্থচরগণ-_ 

[ অন্ুচরগণ নড়িল না] 

শাস্তি দিব আমি, শীঘ্র কহ কিবা অভিরুচি, 

বিলম্ব সহে না মোর, যেতে হবে ত্বরা। 

কাঠ ফল জল লয়ে আশ্রমে যাইব, 

আছেন সেথায় মোর পথ চাহি 

উপবাসী পিতা মাতা মম । 

শীঘ্ব কহ, চাই সদুত্তর-_- 

কেন হতা। করিরাছ এ বনের থুগ ? 

বনের মুগেরে মারি করিব আহার-_ 

কিবা অপরাধ ইথে ? 'আমরা পথিক, ক্ষুধাতুর--. 

মুগ ছাড়া খাছ কিবা নাই? 
গাছে গাছে আছে স্বাছু ফল, 

নদী বিতরিয়া ফেরে অমুত অগাধ, 

ইহাতেও ষদ্দি তব নাহি ভরে পেট-_ 

অদূরে এ শ্তামবনচ্ছায়ে 
আছে এক তপোবন রাজতপস্বীর-_ 

হোথা গেলে লভিতে সংকার-_-. 

আমর ভিক্ষুক নই, আমরা! ক্ষত্রিয়, 
মৃগয়া মোদের ধন্ম-_ 

( তাড়া দিয়া ) স্তব্ধ হও, মুর্খ বৃদ্ধ-_- ্ 

অকারণ প্রাণিহত্যা ক্ষত্রধর্্ম নহে । 

( অগ্রতিভ ভাবে ) আমরা! কি করি, নাই করি, 

তোমার তাহায় কিবা অধিকার? 



২৬ 

সত্য। 

মন্ত্রী। 

সত্য । 

মন্ত্রী । 

সাবিত্রী [ ২ অন, ১ম দৃশ 

অকারণ প্রাণিহত্যা নিবারিতে, 

সকলেরই আছে অধিকার | 

হত্যা সে হত্যাই চিরকাল । 
দশের দেশের কিন্বা রাষ্ট্রের কারণ 

ক্ষত্রিয় ষে হত্যা করে, রাজা দও দের, 

শুদ্ধ পুণ্য তাহা নয়, তবে 

যে হত্যায় দশের কল্যাণ, 

পাপও সেটা নয় । কিন্তু, 

উদরের পরিতৃপ্তি হেতু 
হত্যা যাহা, হীনতম মহাপাপ তাহ! । 

( নরম সুরে ) যুবক, পরিচয় তব ? 

মোর পরিচয়ে তব কিবা প্রয়োজন ? 

বৃদ্ধ, ব্যবহারে তব, যুক্তিতে তোমার, 
বুঝিলাম সদসতজ্ঞানহীন তুমি | 
মুগটির অকারণ হুরিয়া জীবন, 

কি পাপ করিলে বুদ্ধ, ভেবেছ কি মনে? 

পিতা যদি শোনেন এ কথা 

ত্রিদিব! ত্রিরাত্র তিনি 

জলম্পর্শ নাহি করিবেন। 
কহ গিয়া পিতারে তোমার, 

মদ্রেশ্বর অশ্বপতি-ম্ৃত। 

সাবিত্রী এসেছে বনে, বনসন্দর্শনে ] 
আমি মদ্রপতির সচিব, আমারি আঙেশে 

বাজঅন্ুচরগণ মারিয়াছে মুগ-- 



২য় অন্ধ, ১ম দৃশ্য ] সাবিত্রী ২৭ 

সত্য। 

মন্ত্রী। 

মদ্রের সচিব, 

এ যুক্তি তোমার কাছে হয়ত উত্তম-_ 

কিন্ত, আমার পিতার কাছে 

নির্কবোধন্থলভ ইহা, একেবারে হীন, 
অতি অশ্রদ্ধেয়। 

পিতৃভক্ত পুত্র, কে তোমার পিত|? 

কিবা তার পরিচয় ? 

রাজধর্ম কি জানেন তিনি? 
(অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) করিতেছি নিমন্ত্রণ আশ্রমে মোষের 

আশ্কন সকলে আপনারা । 

রাজকন্থা কোথা ? 

যদি প্রয়োজন হয়, 

নিজে গিয়৷ আমি নিমন্ত্রিব তারে। 
| ধেষনি প্রস্থানের জন্ত ফিরিল, অঙ্গনি সাবিত্রীকে দেখিয়। সত্যবান থমকিয় 

দাড়াইল। কিয়ৎকাল উভয়ে আত্মবিশ্থৃতভাবে পরস্পর চাহিয়া থাকিয়া, সভাবান 

সলজ্জভাবে কহিল ] 

মন্ত্রী। 

রাজকন্তা, সখীগণসহ 

দয়! করি দীনের কুটারে 
এ রাত্রির মত দিন পদধূলি-_ 

( হস্তসঙ্কেতে অগ্রগামী হইল ) স্বাগত-_ 
( বিহবলভাবে সাবিত্রীর পানে চাহিয়। ) সাবিত্রি, মা. 

ত 

সাবিত্রী। (প্রকুতিস্থ হইয়া ) আশ্রমেই যাব মোরা সবে। 
[ পটঙ্গেপণ ] 



২৮ 

শৈব্যা। 

হামতৎ। 

পতা। 

সাবিত্রী [২য় অস্ক 

হ্িতীন্র দুস্থ 

হ্যঘৎসেনের আশ্রম . 

গোধুলি 

শান্ত ভানু ল্জারক্ত মুখে 
আলোকিত ধরনীর পাশে, 

অস্তাচলচুড়া হতে মাগিছে বিদায় । 

সত্যবান্ এখনো এল না? 

শ্রান্ত হয়ে হয়ত কোথাও 

করিছে বিশ্রাম পুত্র অনভ্যন্ত শ্রমে । 

এ নব যৌবনে 
এ কঠোর ব্রহ্গচর্ষয ভাল লাগে কভু? 

হতভাগ্য পুত্র মোর, 

পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ, 
পিতার কারণে তার কি হুষ্ষর ছখ? 

[ নেপথ্যে সত্যবানের কণ্ঠন্ঘর-_ 

*মাতা---মাতা--* 

[ সত্যবানের পশ্চাতে সাবিত্রী, সখীগণ, মন্ত্রী ও অন্ুচরগণের প্রবেশ ] 

মাতা, মাতাঃ 

আনিয়াছি দেখ কাহাদেরে ! 
[ শৈবা। সাগরে ও সাদরে বুকে টানিয়! লইল ] 

সাবিত্রী ইহার নাম 

এসেছেন বনসন্দ্শনে | 



২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য ] সাবিত্রী ২৯ 

শৈব্যা। 

মন্ত্রী। 

হাম । 

সাবিত্রী । 

সঙ্গে ইনি মদ্রের সচিব 

অতিথি মোদের-_ 
[সত্যবান চলিয়া গেল । সকলে শৈব্যা ও ছুম্যৎসেনকে প্রণাম করিল। 

বহু ভাগ্য আজি ম! মোদের 

এস মোর সাথে, লজ্জা! করিও ন|। 

রাজরাণী মালবীর মত 

আমিও তোমার মাতা--. 

( সবিম্ময়ে) মাতারে আমার চেনেন আপনি ? 
তা [ ছামৎসেন ও শৈব্য! মৃহ্হাস্ত করিল 

ম 

তব পিতা অশ্বপতি বাল্যবন্ধু মোর। 

ফিরে গিয়ে দেশে মাতা 

কহিও পিতারে তব 

ছ্যমতৎসেন প্রাণে বেঁচে আছে-_. 

( সবিষ্ময়ে ) মহারাজ ছ্যমংসেন ? 
রাজ্যত্যাগী ধার্মিকপ্রবর 

শান্পতি হ্যমৎসেন ? 

মন্ত্রিবর, বিশেষণ রাজার ভূষণ। 

রাজ্য সাথে সব আমি দিছি বিসর্জন-_ 
এবে আমি শুধু ছ্যমৎসেন। 

পিতা, বড় ভাগ্যবতী আমি ! 
বনে এসে 

পিতা! মাতা! ছজনেই পেয়েছি যখন, 
তখন রহিব আমি হেথা! কিছুদিন, 

সেবায় আপনাদের । 



৩০ সাবিত্রী [ ২য় অঙ্ক, য় দৃ্ 

শৈব্যা ও ছামৎ। অতীব সুখের কথা-_ 

শৈব্যা। এস মা আমরা যাই__ 
[ শৈব্যার সহিত দাবিত্রী ও সীগণের প্রস্থান । 

ম্ত্রী। রাজধি, 
ক্ষম' মোরে করিয়াছি গুরু অপরাধ-_ 

ছামৎ। অতিথির নাহি অপরাধ। 

[ নেপথ্ো সন্ধ্যারতির শখ্ঘঘণ্টাধ্বনি। 

আন্ন, সচিববর-_- [ সকলের প্রস্থান ] 
[ অনাদিক হইতে তাপন বালিকাঁগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ] 

গান. 

অন্ত-ানুর রক্ত-টাকায় তারা-নামাবলী-আবৃত-গাত্রী- 
ধান-গ্তীর মৌন মহিম! স্বাগত কৃষ্ণ! তাঁপনী রাত্রি ॥ 

খোল তব দ্বার, বিপুল অপার 

সষ্টির মহারহস্তাধার-- 

সৃতার মত শান্ত স্তন্ধ ধরায় জীবন-অসৃত-দাত্রী [ পটক্ষেপণ 



২য় অঙ্ক ] সাবিভ্ত্রী ৩১ 

তৃতান্ম ছুস্ঠে 
হদতীর 

অপরাহ্ন 

সাবিত্রী ফুলের মাল! গাণিতে গাথিতে গাহিতেছিল-_ 

গান 
কণ্ে তোমার ছুল্বে বলে' 

গেঁথেছি এই ফুলের মাল।-_ 

মালা এ নয়, এ যে আমার-_ 

প্রাণের পঞ্চ প্রদদীপ জ্বাল! ॥ 

এ ফুল বদি কভু শুকায় 

দলিও না বধু ছু'পায়, 
যুগল বানর কোমল মালায় 

কণ্ঠ তোমার করবে আলা । 

[পশ্চাদ্দিক হইতে সত্যবান্ আসিয়। দীড়াইল। হৃদ্ক্ুলে হংসমিথুন খেল! করিতেদ্িল] 

সত্য । কার তরে এ মোহন মাল! 

গাথ বাজবালা ? 

কার ক এ এশ্বর্য্ভারে 

শোভমান হয়ে, 

দিবে তারে অমৃতসন্ধান ? 

সাবিত্রী । মাল! জানে কোথ। তার ঠাই, 
মালারে স্থুধাও--_ 

সত্য। মালার নাহিক প্রাণ, আছে শুধু কাটা, 
মাল! তাই জালার আকর। 



৩২ 

সাবিত্রী । 

সত্য। 

সাবিত্রী । 

লৃত্য। 

সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী ৷ 

ত্য । 

সাবিত্রী [ ২য় অক, ওয় দৃশ্ত 

তাই লোকে চায়, 

মাল্য সাথে, মাল্য-রচিকায় | 

মাল্যে তবে নাহি তব লোভ ? 

কিছুমাত্র নাই । 
ফেলে দিই তবে হদজলে ? 

দিতে পা” মোর ক্ষোভ নাই । 
তোমার এই্বধ্য তৃমি যারে ইচ্ছা দিবে 
আমার কি তায়? 

মোর যাহ প্রাপ্য নয় 

তাহে মোর কোনো লোভ নাই। 
তাপসের চিতে লোভ? 

একি কথ! শুনি, ব্রহ্মচারী ? 

এখনি আশ্রমে গিয়! কহিব মাতায়-_ 

মাগো, পুত্র তব বড় লোভী, 

দাও তারে শিক্ষা সংযমের-_ 

তাই করো'। যাহা ইচ্ছা তব। 
যাতে ভূমি ন্ুখী হও, তাই মোর সুখ-- 
মোর সুখ তরে 

কেন তব আপ্রাণপ্রয়াস ? 

জানি না। 

তবে, মনে হয়, সতত আমার, 

তোমার সখের সাথে 

মোর সর্ব স্থখ ষেন একহত্রে গাথা, 

ফুলের এ মালাটির মত । 



২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য ] সাবিত্রী 

সাবিত্রী | 

সতা। 

হান্তোজ্জল মুখখানি দেখিলে তোমার 

আমার অন্তরে জাগে 

শত বাকান্ুশোভিত 

কোজাগরী কৌমুদী অগাধ । 
ব্রক্ষচারী তাপসের চিতে 

ভাবাস্তর হেন, 

উচিত কি অনুচিত ভাবিয়াছ কভু ? 
ভাবিয়াছি, ভাবির়াছি বহুবার-- 

কে তৃমি? অতিথি মাত্র ! 

জানি, ছুই দিন পরে 
তুমি চলে বাবে দূরে, অতি দূরে, 

প্রাসাদবিলাসে তব-_ধনরত্রগজবাজীএশ্বর্যের মাঝে । 
বৈতালিক বন্দীগণ গাবে স্তব গান 

নিত্য নব ছন্দে কাব্যে গানে ? 

শতদাসী সেবিবে তোমায় ; 

শত গীতী স্থরে লয়ে শোনাবে সঙ্গীত ; 

মালিনী রচিয়া মাল! বিকচ কুস্ুমে, 

রাজোদ্যান-শ্রেষ্ঠ ফুল চর 

দিবে পাতি তৰ পথে নিতি-_ 

ভূলে যাবে এ বনের কথা । 

ভুলে যাবে- কুশাঙ্কুর ক্ষত চরণের, 

ভুলে যাবে-_দীনের কুটার, 
আর ভূলে যাবে তার সাথে, আমারেও, 

-_ একটি হুঃস্বপ্র সম ৷ 



৩৪ 

সাবিত্রী । 

সতা। 

সাবিত্রী ৷ 

সত্য। 

সাবিত্রা [ ২র অঙ্ক, ওয় নৃশ্ত 

মোর স্থতি মুছে যাবে তব মন হতে-_. 

বিকশিত পদ্মের পরাগে 

কচিৎ ভূঙ্গের এক পদচিহৃসম | 

জানি সব-_ 

তবু মনে হয়, হে অপরিচিতে, 

তুমি ষেন মোর বন্ধ, বহুপরিচিতা, 

কত জন্মজন্মাস্তের আস্মীয়া, বান্ধবী । 

কল্পনার প্রথরতা তব 

সতাই সুন্দর, হে তাপস। 

এ নহে করন, দেবি, এ যে সত্য অতি। 

আস” নাই তুমি হেথা করিতে বসতি, 
আস নাই তুমি হেথা রচিতে কুঁটার, 
আস নাই তুমি হেথা, 
আপনারে বিলাইয়া দিতে, কিম্বা 

অন্তে নিতে আপনার করি। 

কেন তবে আসিয়াছি ? 

তুমি আসিরাছ, দেবি, 
পথিক বনের মাঝে পথ ভুলে গিয়ে । 

ভুমি আসিয়াছ, 

বসন্তের দক্ষিণ- 

এস্বর্য্য মাধুর্য্ে এক ক্ষণিক হিল্লোল । 
নিঝরের কলতানসম, 

স্ব সুপ্ত তূধরের ভাঙাইতে ঘুম । 

তুমি আসিয়াছ, 



২য় অঙ্ক, ওয় দৃশ্ত ] সাবিত্রী 

সাবিত্রী । 

সত্য। 

শ্ল হতে শূঙ্গান্তরে 

অকস্মাৎ ভেসে-যাওয়া পাপিয়ার গান্। 

তুমি আসিয়াছ, দেবি, 

রজনীগন্ধার মত ফুটিয়! নিঃশেষে 

রজনীর অবসানে ঝরিয়৷ পড়িতে । 

তুমি আসির়াছ, এক ন্খন্বপ্রসম, 
দরিদ্রের কামনার মত, সঘন শ্রাবণরাতে 

মেঘমুক্ত রাকাঘম নিমেষের তরে । 

( কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়। ) যর্দি বলি, 

সমস্ত কল্পন! তব মিথ্য/ ও অলীক-_ 

কল্পন। অলীক নয়, নহে মিথ্যা ) 

কল্পনাই মানুষের মন-_ 

যে-মন ঈশ্বরে গড়ি, 

ঈশ্বরে নামায়ে আনে এই মর্ত্ালোকে, 
প্রতিষ্ঠিতে মানুষের ঘরে । 

এ ত্যষ্টির রহস্ত নিহিত 

কল্পনার অতল গুহায়। 

কল্পনাই শক্তির জননী 

শক্তির সাফল্য চির কল্পনারি বুকে । 

স্থখ ছঃখ বিরহ মিলন, সকলি কল্পন।। 

জীবন কল্পনাময়, কল্পনাই প্রাণ, 
কল্পনার সমাধি মরণ । 

পতিরে খুঁজিছে প্বী সখ-কল্পনায়, 
পতি সুখী, পত্বীর আদর-করনায়। 



সাবিত্রী | ২য় অঙ্ক, ৩য় দু 

সাবিত্রী। ( অশ্রসজল কণ্ঠে) ক্ষমা কর হে কুমার, 

তব সাথে প্রগল্ভতা করিয়াছি বহু-_ [ মুখ ঢাকিল 

সত্য। ( অপ্রতিভ হুইয়। ) একি হল? 

রাজকন্যে, দিয়াছি কি ব্যথা? 

ক্ষমা কর” মোরে, দেবি, 

হয়ত অজ্ঞাতে মোর 

কহিয়াছি কোন রূঢ় কথা» 

ক্ষমা কর মোরে-_ 

সাবিত্রী । ( গদগণদ্দ ভাবে ) কুমার-_ 

সত্য। কহ দেবি, থামিলে কি হেতু ? 
সাবিত্রী । আসি নাই আমি কেবলি ভ্রমণে-_ 

সত্য। তবে? 

সাবিত্রী। এসেছিন্থ ষে কারণে সফল হয়েছে তাহ!। 
সত্য। বড় সুখী হনু, দেবি; 

তোমার সাফল্যে মোর আনন্দ অপার । 
চল গৃহে যাই, সন্ধ্যা সমাগতা-_ 

সাবিত্রী। আনন্দ যে হইল অপার 

কি কারণ, পাইন স্ছনিতে ? 
সতা। কহিলে যে, উদ্দেশ্ট সফল তব। 

সাবিত্রী । (প্রণাম করিয়া ) সত্যই ভাবুক তুমি, 

সত্য তুমি ভালবাস মোরে । 
লহ মোর জীবন মরণ-_ 

[ সত,বানের কণ্ঠে মালাদান। নেপণ্যে শঙ্খধ্বনি। সত্যবান্ বিমুঢুভাবে চাহিল ] 

সত্য। সাবিত্রী, তুমি বধু মোর? ্ 



েয অঙ্ক, ওয় দৃস্ত ] সাবিত্রী ৩৭ 

সথীগণের প্রবেশ ও নুহাগীত | 

গান 

আকাশে চাদ উঠেছে 

চাদের চুমায় ভুবন ভরা 

চকোরী বন-কোরের 

বাস্থর বন্ধে পড়লে: ধর! ॥ 

হরিণী মনের ভুলে 

গশিল বাধের ফাদে, 

উদ্দাসী পথিক ছু+টি 

কি সুখ বাথায় বাদে, 

তারকার নিমেষহার। 

চাহনির সুধার ধার। 

ভুবনে পড়ছে ঝরে 

মিলনে নিবিড় করা ॥ 

| পটক্ষেপণ 



সাবিত্রী [২য় অঙ্ক 

চতর্থ দুস্ঠয 

মদ্ররজ প্রাসাদ 

প্রভাত 

[রাঁজগুরু গভীর মনোনিবেশনহকারে সাবিত্রী ও সত্যবানের কফোতী-গণনা 

করিতেছেন ] 

অন্ব। 

মালবী । 

মন্ত্রী। 

অশ্ব । 

মন্ত্রী, 

বাচাইলে তুমি আমাদেরে 

যে দর্বহ মনোছঃথ হ'তে 

উপযুক্ত পুরস্কার তার 

দিব, আগে শুভকার্যা হোক শেষ। 

মন্ত্র, করিলে ত উপকার, 

তবে কিন! কন্যা মোর রাজকন্যা হয়ে 

বনবাসী বরেরে বরিল? 

মদ্ররাজন্ুতা৷ হবে বনের তাপসী ? 

মহারাণি, আমিও ভেবেছি সেটা, 

কিন্তু, সাবিত্রীর নির্বাচনে 

অন্যমত করিবার সাধা নাহি মোর-_ 

একি কহ? 

মহারাজ দুমৎসেন বাল্যবন্ধু মোর, 

সভ্তাসন্ধ মহাজ্ঞানী রাজধি তাপস 

সার পুত্র সত্যবান্ জামাতা হইৰে 
এ তো ভাগ্য বহু, 

সাবিত্রীর তপস্তার ফল। 



২য় অঙ্ক, চর্থ দৃশ্ত ] সাবিত্রী রি 

মালবী । 

অশ্ব । 

মন্ত্রী। 

মালবী। 

বাজ। 

তপস্যার ফল নহে, রাজা 

জন্মাস্তের ছুক্কৃতির শাজ| | 

মতিচ্ছন্ সাবিত্রীর, তাই 
বরিল দরিদ্রে এক-- 

প্রত্যাথানি ভারতের নৃপতিসমাজে । 

ভিথারিণী চায়, রাজরাণী হ'তে-_-আর 

রাজ্তকনা। ভিখারীরে বরে স্বয়ন্বরে--- 

বুদ্ধিভ্রংশ আর কারে বলে? 

আ। মরুকৃ, হতভাগা 

ষ্দি কোন দিন, মনারাজ ছ্রামৎস্নে 

ফিরে পান জতরাজা তর, 

কি বলিবে তখন, মভিধি ? 

সে ভরসা দরপরাহত - 

কার সনে কর তর্ক, মধী ? 

কনার মতন 

পিতারো ধরেছে ভীমরতি-__ 
(ইঠাং উত্তেজিত হইয়া পুঁদি হইতে নুখ ন। তুবিয়াই 
চিৎকার করিয়া উঠিল ) 

অসম্ভব, অসম্ভব, 

এ বিবাহ হইতে পারে ন! 
| কলে লোৎসুক ভাবে চমকিত হইধা! রাকগুরুকে দিরিয়! ধাড়াইল ] ূ 

অশ্ব । 

রাজ । 

অসন্তব, একেবারে 'অসস্টব-- 

গুরুদেব 

না, নাঃ মহারাজ, 



অশ্ব । 

রাজ। 

মালবী । 

রাজ । 

অশ্ব । 

মালবী। 

মন্ত্রী । 

মাঁলবী : 

সাবিত্রী [ ₹র অ্, ৪র্ঘদৃত 

আজ্ঞা দিন সাবিত্রীরে, 

অন্ত বরে করিতে বরণ, 

এ বিবাহ অসম্ভব ! 

গুরুদেব, কহ প্রকাশিযা 

এ বিবাছে অন ভীষণ 

পত্াবাণ অঠতাব সমায়_ 

সতাবাদ অতব গাম? 

অত্যান্ত, অত।নু । 

বিবাহ দিবস হাতে 

এক বষ পূণ হলে 

সত্যবান বাবে হমপ্রে- 

সাবিত্রীর বৈধবা নশ্চত। 

ওঃ ( অন্যদিকে মখ কিরাইল ) 

জানি আমি সেইদিন 

যেছিন ফিরি গেল রাজগণ, 

সাবিত্রী ঘট!বে এক অনর্থ ভীষণ। 

দেখ দেখি মন্ত্রী, ঘটালে কি পরমাদ তুমি? 

মাতা. আমার ইথে কি দোষ? 

কি? তর্ক করিতেছ ? লজ্জা নাই ? 

এ গ্রোষ তোমার । 

কেন তুমি নিয়ে গেলে কাম্যককাননে 

সাবিত্রীরে ? 

সেখানে না গেলে ঘটিত না এতো৷ কভু ! 
মন্ত্রী মাপ' চুলকাইতে চুলকাইতে আস্তে আস্তে চলিরা গেল ] 



২য় অন্ধ, ৪র্থ দৃশ্তা ] সাবিত্রী ৪১ 

অশ্ব। 

রাজ । 

মালবী। 

অশ্ব । 

মালবী। 

অশ্ব। 

ডাক সেই অভাগীরে, 
ছেখে বাক কি কাজ করেছে । 

1 পরচা্রকার প্রবেশ ' প্রস্থান ] 

এর তরে চিন্তা কি মহিষি 2 

সাবিত্রী কি জানে এ? 

আমি মারে বুঝতে বলিব 

'অন্ত বরে করিবে বরুণ 

( তখনও গণনার নিবিষ্ট) 

গণিলাম, সাত, স'তবর 

সেই এক ফল-_ 

অশ্রান্ত গণনা মে'ন। 

অসম্ভব এ বিবাহ । 

( পুথি গুটাইর] ঈশ্ড়াইল ) 

( সবিশ্য়ে ) গুরুদেব, কি হবে ? 

কোন ভর নাই, মামি বুঝাইব | 

তুমি শুধু অপ্রিয় ভাষণে 

মন তার তিক্ত করি দিও না কেবল। 

( সরোষে ) তৃমি শুধু শোন” মোর অপ্রর বাক্যই, 

মোর কথ তিক্ত লাগে তব। 

দেশস্টদ্ধ লোকে বলে মোরে 

মধুকন্ঠী, সুমিষ্টভাষিণী-_ 
শুধু তব পাশে আমি অপ্রিয়ভাষিণী-- 

মন্দ ভাগা মোর, রাণি, আমি দেশুছাড়া ! 

তাহ'দ্রে পত্ু' ছি হতে, 



৪২ 

সাবিত্রী । 

মালবী । 

অশ্ব। 

সাবিত্রী [ ২য় অক, ৪র্থ ছৃশ 

তাহলে কি বলিত তাহার! 

চিন্তার বিষয় সেটা-- 

[ সাবিত্রীর প্রবেশ ] 

'আমারে ডেকেছ মাতা! ? 

( মুখ ঝাপ্টা দিয় ) 

আংমি ডাকি নাই, ডেকেছেন উনি-_ 

। সাবত্রী পিতার দক্ষ হখ ফিরাইল 7 

আমি ডাকির়াছি মাতা 

| সাবিহী পিতার নিক-ট াড়াইল 1 অশ্পতি কলার মপায় ত*হ বুলাইতে বুলাইতে ] 

সাবিত্রী। 

অশ। 

সাবিত্রী । 

আশ । 

সাবিত্রী । 

কেন জান ? 

না পিতা 

( ঢাক গিলিতে গিলিতে ) 

সতাবানে পতিরূপে বরিলে যে, 

সতাবান সাথে 

বিবাহ তোমার হতে যে পারে না । 

(কম পিতা ? 

মহারাজ ছামংসেন বনবাসী এবে, 

বনবাসে যে কঠিন ছুঃথ 

দেখেছ তো মাতা । 

সহিতে তা 

শিক্ষা ও শক্তি তো, কন্ঠে, নাহিক তোমার | 

শিক্ষা ও শক্তি তো পিতা সহ-জাত নয়। 

অক্ঠিতে ষ! হয় 

আমি বা তা পারিব না কেন? 



২য় অন্ধ, ৪র্থদৃশ্ত ] সাবিত্রী 

সাবিত্রী । 

মালবী। 

অশ্ব । 

সাবিত্রী 

রাজ। 

সাবিত্রী 

মালবী। 

মহারাজ] হ্যমৎংসেন, রাণী শৈব্যা, 

রাজপুত্র সত্যবান অজ্জিলেন যাহ! 
আমিও অর্ডিব তাহা-- 

অকারণ ইথে কিব। প্রয়োজন ? 

অন্ত বরে করিলে বরণ 

সবি তো মিটির যায় ! 

অন্ত বর অসম্ভব এবে ! 

শোন কথা-_- 

(হাত তুলির! চুপ করিতে ইজিত ) 

বাণি, কথ! কহিও ন।। 

( সাবিত্রীকে ) মাত।, 

রাজকন্ত তুমি, এশ্বধ্য চাহ না? 

পিতৃগৃহে রাজকন্তা আমি 

এশ্বর্যের নাহি তে। অভাব হেথ। ! 

স্বামিগৃহে যাব আমি দাসী, 
সেথ! মোর এশ্বর্য কি হবে ? 

সেবিকা করিব সেবা, 

ধন রত্র সেথা কি করিব ? 

পত্য কথা, রাজকন্যা, 

তবু চাই সংসারের সুখ ! 

বিবাহ পতির তরে, 

পতির সমান স্ত্রীর এশ্বর্্য কি আছে? 

কথার কি ছিরি? 

( ভেংচাইয়া ) ধন রত্র কি করিব? 

৪৩ 
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সাবিত্রী । 

মালবী | 

রাজ । 

অশ্ব । 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী | ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্ত 

বলি, 

কুণ্িবৃত্তি লঙ্জারক্ষা হইবে কি করি? 

পিতা! বুঝি জোগাইবে চির ? 

( উত্তেজিত হইর। ) 

পিতার ভরস। করি, 

স্বামীগুভে বার যেই নারী, 

সে-নারী স্বামীরে তার করে অপমান । 

স্বামীর সংসারে 

অভাব ও হনাটন বলি 

বে পত্রী দ্বারস্থ হয় 

ধনবান পিতার তাহছার-_ 

সে পত্বীর মুখে আমি দিতেছি থুৎকার ! 

বিবাহিত পন্রী শুধু সেই, 

ধন্মপত্রী নহে সে পতির। 

( রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে ) 

কথা শুনে গায়ে আসে জর--- 

মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে তোর-_ 

মাতা, 

চির-আয়ুম্মতী হও, আশীর্বাদ করি । 

মাতা বলিতে বিদরে বুক, 
অথচ উপায় নাই, 

--সত্যবান অতীব শ্বল্পাযু। 

( চমকিত হইয়। ) 

অতীব স্বল্লায়ু ? 



২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্ঠ ] সাবিত্রী ৪৫ 

রাজ । 

সাবিত্রী । 

বাজ | 

সাবিত্রী | 

বাজ । 

সাবিত্রী । 

সা, মাতা, 

বিবাহ দিবস হতে 

পূর্ণ এক বর্ষ শেষে 
সতাবান যাবে যমলোকে, 

স্থনিশ্চিত বৈধব্য তোমার । 

বহুবার গণিয়াছি, 

লভিয়াছি এ একই ফল! 
( সজল নেত্রে) 

গুরুদেব, জ্যোতিষের গণন। কি ঠিক ? 

জ্যোতির্বিগ্ভা অভ্রান্তই জানি । 

( কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া ) 

জ্যোতিবরি্া অন্রান্তই যদি, 
কেন তবে মানুষের 

কর্ন বাগ যজ্ঞ বিধি, 
বিধান, নিয়ম, অনুশাসন, সংহিতা, 

এ পৌরুষ, যুদ্ধ, দণ্ড দান, ধ্যান, 
কেন কম্ম এত? 

জ্যোতির্ব্িগ্ভা বলে ভবিতব্যে জানি 

মানুষ নিক্রর হয়ে কেন নাহি থাকে ? 

এ সব জটিলতন্ব, বুঝিবে না মাত! । 

জ্যোতির্ব্িগ্ঠা না জেনেও 

তারে ষদ্দি মেনে নিতে হয়, 

ও জটিল তত্বকথ। 

জানিতেই দোষ কিব। তবে? 



৪৬ 

অশ্ব। 

মালবী ৷ 

সাবিত্রী | 

মালবী। 

সাবিত্রী |" 

সাবিত্রী [২য় অঙ্ক, ৪র্থনৃস্ত 

( সঞ্কোবে ) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! 

কি আম্পর্ধা, 

গুরুদেব সাথে তর্ক ? 

চুপ করে' শোন, 

বা” বলেন করিতে হইবে তোকে । 

( রাণীকে ) আ হা হা হা, রাণি, 

অকারণ রুষ্ট নাহি হও । 

( সাবিত্রীকে ) মাতা, করিও ন| জিদ 

অন্য বরে কর' মা বরণ-_ 

(সরোবে ) 

সত্যবান সাথে তোর হবেন। বিবাহ ! 

প্রাণ মন আত্মা ও অন্তর মোর 

বরণ করেছে যারে স্বামী বলি একবার, 

সেই মোর পতি। 

হউন্ দরিদ্র তিনি, হউন্ স্বল্লাযু, 
সত্যবান্ সাবিত্রীর পতি । 

( সরোদনে ) 

ওবে ওরে অভাগিনী কন্ত। মোর, 

কি করিলি, কি করিলি তুই? 
বিধব। কন্তার মুখ দেখিব কেমনে ? 

মাতা, বৃথা শোক তব। 

সতী কভু বিধবা! হয় না। 
মনে প্রাণে চিন্তায় মননে ধ্যানে 

অনন্তমানসে আর অকুষ্ঠবিশ্বাসে 
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রাজ । 

সাবিত্রী । 

অশ্ব ।. 

সাবিত্রী । 

রাজ। 

সর্বত্যাগী নিষ্ঠা আর পাতিব্রত্যে, 

একান্ত নির্ভরে আর অনন্যআ শ্রয়ে 

পতিরে ভজে যে নার, 

পতি তাষে ছেড়ে যেতে নারে । 

পতি ন! ছাড়িতে চায়, কিন্তু, নিরমম ধন্খরাক্ত ষম 

ছিনায়ে বে লয়ে যায়) মাতা-_ 

গুরুদেব, ধন্মরাক্ত-_সত্য-সত্য ধম্মরাক্-_যদি হন্ 

_ অধন্ম তাহারে কভু ন। সম্ভবে । 

ধম্মরাজ ঘট্টাবেন 

সতীধন্মে অন্তরায়, এ যে মিথ্য। কথা-- 

অসম্ভব অশ্রন্ধেয় বাণী। 

কিন্তু মাতা, 

মৃত্যু কারে নহে আজ্ঞাবহ । 

নিয়ম যে যম, অনিয়ম করে নাসেকছ। 

সতীর নিয়মে ধন্দে বাধা যেবা দেয়, 

সে নিরমে ধন্মে সতী দেয় বাধা । 

সতীত্বের তেজ 

অধন্দম ও 'অনিরমে ভেওে দিতে পারে । 

এ তোমার কল্পন।, সাবিত্রী, 

মৃত্যুপথরোধ, শুনেছ* কি কু £ 

শুনি নাই বটে ১ তবে 

নারী যদি সত্য সতী হয়ব, 
যুত্যুরে সে নিশ্চয় রোধিতে পারে। 

অসন্ভব। 



৪৮ 

সাবিত্রী | 

মালবী। 

'অশ্ব। 

সাবিত্রী । 

রাজ । 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী [ ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্ঠ 

অসম্ভব হইয়াছে, 
হয়ত তেমন সতী জন্মে নাই কেহ-- 

(সক্রোধে )কি? কি? 
যত বড় মুখ নর, তত বড় কথ। ! 

বড় যে সতীত্ব তেজ? 

জগতে উনিই যেন জন্মেছেন সতী! 
'আর সবে- আরে মোলো ! 

খসে” যাবে জিভ, কুষ্ঠ বাধি হয়ে 

বহু ভঃখ পাৰি পরিণামে । 

অহঙ্কার এত ভাল নর ! 

দাও ওর ওখানেই বিয়ে-_ 

( বাধা দির! ) সাবিত্রী, ম।৷ আমার, 

সত্যবানে কর পরিহার । 

বৈধব্যই থাকে বদি মোর 

হবে তা” নিশ্চিত, পিতা, 

পারিবে ন। খণ্ডাইতে কেহ, 
যারেই বরণ করি__ 

তক জেনে শুনে, এ কাজ কি ভাল? 
অন্য জনে বরণ করিলে 

হতে হবে দ্বিচারিণী মোরে ! 

সত্যবানে বরিয়াছি পতিত্বে যখন, 

সত্যবান্ পতি মোর চির দিবসের ! 
পিতা, মাতা, কুলগুর, 

কহ” কি "লামার ছিচারিণী হতে? 
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নারদ । 

রাজ। 

নারদ | 

অশ্ব। 

নারদ । 

মালবী ! 

নারদ । 

[ নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ ] 

গান 

করুণানিধান তাহার বিধান 
অকরুণ ক ভু নয়। 

ওরে সংশয়ী মিছে আশঙ্কা 

অকারণ শোক ভয় ॥ 

জগত বাহার ইচ্ছায় চলে 

নিরুপায় জীব মিছে কোলাহলে 

বিশ্বান আর নিভর তাঁরে 

হারায়োনা, হবে জয় ॥ 

[ সকলের নারদকে প্রণাম ] 

অন্তরীক্ষ হ'তে শুনিয়াছি সব । 

মহারাজ, মহারাণী, করিও না দ্বিধা, 

যাহ ভাগ্যে থাক, 

সাবিত্রীর প্রতিজ্ঞা যখন, 

সতাবান্ সাথে তার হোক্ পরিণয় | 

দেবধি-_ 

বুথ! তর্ক 

মহষি, 

কেমনে জনক ভণয়ে-_ 

অন্ধকার ভবিতব্যে শন্দকারে রাখ, 

আলোক এন না-- 

খাষি__ 

মাতা 

বুথ! চিন্তা, মিছে ননোব্যথ। ! 

ভবিতব্য এও--এই বিপিলিপি ! 
" পটক্ষেপণু 



তৃতীয় অঙ্ক 

প্রথখন্ম দুস্ট্য 

মালতীর কক্ষ-হ্বিপ্রহর | 
[ মালতীর কেশ রুক্ষ, বেশ মলিন, চক্ষে জল, মন ভারাতুর ; শোকাচ্ছন্ন হইয়া 

উপবিষ্ট । অশ্বপতি অস্তিরভাবে ইতস্তত পাদচারণ! করিভেছে ] 

মালবী। পুণ আজি ছর মাস; 

আর মাত্র ছয় মাস বাকী, 

তারপর? ( চক্ষু মুছিতে লাগিল ) 

অশ্ব। মহারাণি, 

আমি দেখিতেছি, কন্তার লাগিয়! 

পলে পলে বরিতেছ মরণে তুমিই__ 
মালবী। (সজল নেত্রে ) সাবিত্রী বিধবা হবে 

শীখ। ভাঙা শৃন্ হাতে 
সিন্দুরঅলক্তরিক্তসীমন্তচরণ মার 

মা হুইয়া কেমনে দেখিব ? 

তার চেয়ে, এ দেখার আগে, 

মৃত্যু যেন হয় মোর। 

অশ্ব। মহারাণি, আমি শুধু ভাবিতেছি, 

কি বুঝিয়। করিল সাবিত্রী 
হেন ভয়ঙ্কর পণ ! 
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অশ্ব। 

মালবী ৷ 

অশ্ব। 

মালবী। 

শান্ত শিষ্ট সরল! ন্নেহালু 

স্থির ধীর বুদ্ধিমতী কন্ট! মোর-_ 

কিসে হুল বুদ্ধিত্রংশ হেন ? 

বাপের আদরে আর অপুত্রক ঘরে 

অতাধিক প্রশয়ে আদরে 

মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল তার। 

এবে আর কি হবে তা ভেবে ? 

হয়ত উন্মাদ হব আমি, 

মন মোর প্রবোধ না মানে ! 

নিজে তে। মজিলি, মাতা, 

মজাইলি আমাদেরও শেষে ! 

আমি ভাবিতেছি, 

কম্ত। মোর কয়েছিল, সতীত্বের বল 

মৃত্যুরেও পারে রোধিবারে-_ 

একি সত্য ? 

তুমিও কি হইলে পাগল? 

কল্পনার ঝৌকে জিদে বলে যা মানুষ 

সে কি সব সত্য কথা বলে? 

যাই বল* মহারাজ, 

যত অসম্ভব বল” তারে, 

আমিও তা* জানি অসম্ভব, 

কিন্তু মনে হয়--( চিন্তা করিয়। ) 
কি জানি, ভাবিতে নারি, 

গোলমাল হয়ে যায় সব" 



৫২ 

মালবী। 

দাসী । 

অশ্ব । 

নারদ । 

অশ্ব । 

মালবী। 

নারদ । 

সাবিত্রী [ ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ 

মার চিতে সন্তানের অশুভসন্কেত 

মুছর্তে মুহুর্তে জাগে ; আর তার সাথে 

মাত। করে বিশ্বাস স্থাপন যত অসম্ভবে । 

এই মাতিম্নেহ | 
দূর ছাই, ভাবিতে পারি না, য! হবার হুবে ! 

তার আগে, আশীর্বাদ কর”, মৃত্যু যেন হয় মোর । 

[গ্লানীর প্রবেশ ] 

মহারাজ, দেবর্ষি নারদ দ্বারে-_ 

সসম্্রমে নিরে এস তারে-- 

[ দানার প্রস্থান ও মালবীর দগ্ডায়মান্ হওন। 

নারদের প্রবেশ ও উভয়ের প্রণাম |] 

মহারাজ, ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়ে পড়েছিন্থ 
সুদূর কাম্যকবনে, সাবিত্রীসকাশে । 
বটে? বটে? মা” আমার আছে ভাল? 

আশ্রমের হুঃখকষ্ে 

ম! বুঝি-_ 

না, ন॥ 

পৃথিবীতে আঙ্গি, সাবিত্রীর মত সুখী 

আছে কিনা আর কেউ বুঝিতে পারি না । 

পতিসেবা, দেবসেবা, আতিথ্যসৎকারে 

স্বশ্তর ও শ্বাশুড়ীর 

দিবানিশি ক্লান্তিহীন পরিচর্য্যা করি, 

সাবিত্রী হয়েছে সকলের 

নয়নের মণি--একান্ত আপন সকলের । 
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অশ্ব ও মালবী । 

নারদ । 

অশ্ব। 

নারদ । 

মালবী ৷ 

অশ্ব । 

নারদ । 

মালবী। 

আশ্রম-বালক আর আশ্রম-বালিকাগণ 

কাননের পশ্তপক্ষী 

কন্তা তব, সকলের প্রিয় । 

সাবিত্রী বিহনে কারো 

মুহুর্তেকো চলেনাক আর । 

বটে? বটে? 

সাবিত্রী কামাকবনে 

ূর্তিমতী অনপূর্ণা, আশ্রম-ইন্দিরা, 
বনদেঁবী, সদা পতিপাশে ; 

সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাছে 

সাবিত্রীর শুভ হস্ত, 

দেবতার আশার্বাদ সম, 

অকুণ্চ কল্যাণে আর দীপু মনিম'য় 

সর্বত্র বিরাজে সঞ্জীবনী বেন। 

ভূলে গেছে জ্যোতিষের কথা? 

কি জানি, রাজন্, 
তবে, নিত্য সে পুজিছে ধন্মরাজে_ 
পুজা! মে তো নহে' সে মহাতপন্ত। | 

দেবষি, কর+ আশার্বাদ, 

ধর্মপূজা যেন মার বিফলে না দায়। 
জিজ্ঞামিল সাবিত্রী কি আমাদের কথা? 

জানায়েছে তোমাদ্রে স্হত্র প্রণাম | 

মিথ্যা হোক্, জ্যোতিষ-গণন।-_- 

চির আহুক্মতী হও, রাজ্রাণী হও । [ পটক্ষেপণ 



৫৪ 

সত্য । 

সাবিত [ ৩য় অঙ্ক 

হ্হিতীস্ত দুস্থ 
আশ্রমের একাংশ--প্রত্যুষ 

চলিতে চলিতে সত্যবানের গান 

গান 

জাগে! হে জগতজন এ মঙ্গল নুপ্রভাতে-_- 

নবারুণ-বৈতালিক এসেছে বিশ্বনভাতে ॥ 

নিখিল জীবন নুধ্য 

ঘোষে যার জয়-তৃয্য 

অসীম যার মাধুয্য বহমান্ এ ধরাতে_ 
তাঞ্থারে ম্মরণ কর”, খোল' বন্ধ আখিপাতে ॥ 

সাবিত্রীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ 

গান 

ওগে। সাথী, রহ" সাথে। 

আছ' অন্তরে আছ যে বাহিরে 

আছ' প্রাণে, আখিপাতে ॥ 

আছ তুমি মোর সব কামনাতে 

আছ তুমি মোর আশ! ভরমাতে 

আমার জীবন মরণ হরিয়। 

আমার দিবস রাতে ॥ 

আসিয়াছ পিছে পিছে? 

সাবিত্রি, 

তুমি কি করিতে চাও অলস আমারে 

অকম্মণ্য একেবারে ? 

কাড়ি লয়ে পিতৃমাতৃসেব, 
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সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী । 

গৃহকম্ম, পুরুষের কাজ, 

সেব! ও শুশীষা! দিয়! আচ্ছন্ন করিয়া, 

ক্ষুদ্র শিশু সম, 

সারাদিন ঘিরিয়া আমার, 

কি করিতে চাহ মোরে ? 

আমি নারী, কন্ম মোর প্রাণ। 

সেবা আমাদের ধর্ম, জন্ম-অধিকার । 

আমার স্বধন্ম আমি করিব পালন 

তাহে কেন হও অন্তরায় ? 

ধর্মচ্যুত কির] আমায় 

কি লাভ তোমার ? 

বেশ, থাক' তুমি ঘরে সেবা লর়ে-_ 

যেতে দাও বনে মোরে 

ফল জল কাষ্ঠ ও সমিধ সংগ্রহে ; 

এতো! সব পুরুষের কাজ । 

পুরুষের কাজ, পুরুষে করিতে দাও | 

পুরুষের কাজ? পুরুষের এই সব কাজ? 

কাষ্ঠ জল সমিধ. সংগ্রহ ? 

এ নহে এমন কার্য 

নারী যাহা নারে করিবারে। 

আর, এও তো! নারীর কাজ ! * 

তবে আর মোর কাজ কি রহিল ? 

তব কার্য বেদপা, 

দর্শন বিজ্ঞান আর খকের রচন1।) 
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সতা। 

সাবিত্রী | 

পত্য। 

সাবিত্রী ৷ 

সাবিত্রী [ ওর অন্ধ, ংয দৃস্ত 

তুমি নর, যুদ্ধ তব কাজ ;-- 

যুদ্ধ কভু করে নাক' নারী 

এ আশ্রম রক্ষা তব কাজ; 

আর তব আছে এক গুরুতর কাজ-্ 

নারীরক্ষা, 

রক্ষীরূপে সদা তুমি রবে মোর সাথে । 
আমি যাব বনে, সাথে রবে তুমি, 
আমি রব ঘরে, তুমি রবে পাশে, 

আমি নারী, নিতান্ত ভর্ববল, 

আমারে রক্ষিবে তুমি-- 

( হাসিয়। ) সাবিত্রী, জীবনাধিকে -- 

মনে কর' আমি বুঝি শিশু, 
বুঝিনাক+ ছলনা তোমার ? 

( গদগদ ভাবে ) 

বোঝ যদি জীবিত-ঈশ্বর 

কেন তবে সাধ” বাদ সেবায় আমার ? 

তুমি যে হরিয়! নেছ” একে একে সব অধিকার 

আমারে করিয়। রিক্ত । 

তাই নিজ শৃন্ততার লাজে মরি সম্মুখে তোমার । 
তোমারে করিয়া রিস্ত' হইয়াছি আমি ধরশী-- 

এই মোর সুখ । 

তুমি যদি সাবিত্রী হইতে, 
সাবিত্রীর স্খৈশ্ব্য্য তবে 

বুঝিতে পারিতে, আর্ধ্যপুত্র । 



শয় অন্ধ ২য় ভৃষ্ত ] সাবিত্রী ৫৭ 

সত্য। 

সাবিত্রী । 

সত্য । 

শৈব্যা। 

হামৎ। 

কিন্ত এত পরিশ্রমে, অনভ্যন্ত তুমি 

বুঝিতে নারিছ, দ্বেবি, কত ক্লাস্ত তুমি ! 

সবগুর শ্বাশুড়ী সেবি, স্বামী সেব। করি, 

যে রমণী ক্লান্ত হয়, 

সে নারী নারীই নয়, দানবী ৮. 

কলঙ্ক সে নারী-সমাজের | 

অই হের, পরিয়ে, প্রাচীর ললাটে, 

নবীন অরুণোদয়, তোমার মুখের মত, 

চল বনে যাই-_ 
| উভয়ের প্রস্থান! 

ছ্যুমতৎসেন ও শৈবর প্রবেশ করিতত করিতে | 

কখন ঘুমায় আর কখন যে উঠে 

বুঝিতে নারিন্ুু আজে! । 

এই দেখ*-_-আশ্রমের সব কিছু সার, 

আপনার পুঙ্ঞা সমাপিয়া, 

চলিয়া গিয়াছে বনে সমিব সংগ্রনে | 

এতটুকু কাক্তও রাখে নাই আমার করণ্র_- 

সত্য দেবি, 

এ লক্ষ্মী অমর; হতে ম'নব'র বেশ 

এসেছে মোদের ঘরে, হলিতে মোশেরে | 

মানবীর এত প্র'ণ, এত সেবা, 

এত নিষ্ঠা, এ দুরন্ত শ্রম- সম্ভব ন: ভয় 

রাজ্কন্ঠ। চিরছিন এশ্বধ্যের ক্রোড়ে 

পালিত বদ্ধিত হয়ে, 
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শৈব্যা। 

সাবিত্রী [ ৩য় অন্ধ, ২য় দৃশ্ত 

কেমনে সে একদিনে হইল তাপসী ? 

সত্যই বিশ্বয়, প্রভু, সাবিত্রী মোদের ! 
খণ্ড ভাগ্য মোরা, এত স্থুখ সহিবে কি? 

তাই মনে করি তোলপাড় ! 

বনবাসী মোরা, বিধিলিপি, 

কোন দিন পাই নাই ব্যথ। সে কারণ, 
কিন্তু, মা লক্ষ্মী আসিয়া থেকে, 

সদ। বাজে বুকে রাজ্যহারা দরিদ্রের ব্যথা ! 

সাবিত্রী হইত যদি ইন্দ্রের ইন্ত্রাণী, 

কিম্বা রাজলক্ষমী বৈকুষ্ঠের, 

মানাইত তবে তায়-_ 

এ আশ্রম ঠাই নহে তার । 

সত্যবান্ সম স্থপুত্র লভিয়। 
যে সৌভাগা হরেছে সুচনা, 

সাবিত্রীর মত বধু পেয়ে 
সে সৌভাগা পরিপূর্ণ আজি । 

[ পটক্ষেপণ 



সাবিত্রী ৫৯ 

তৃতীম্ত দুস্থ 

গভীর বন-_রাত্রি 

| সাবিত্রী অস্টমনস্ব, দুর্বল ও সর্বদা ভয়চকিত। নীরব। বেশ অসম্ব ত] 

সত্য। 

সাবিত্রী | 

সত্য । 

( সাবিত্রীকে ধাক্কা দিয়! ) সাবিত্রী, সাবিত্রী, 

দেখ' দেখি কি কাজ করিলে? 

তিন দিন তিন রাত্রি জলম্প্শ নাই-_ 

এ হেন দুর্বল, শ্রমক্লান্ত দেহ, 

ন। শুনিয়া কারও নিষেধ কেন এলে বনে? 

(কিঞ্চিৎ থামির1 ) কথা কও, দেবি? 

একদিন, শুধু একদিন 

আসিতাম একা আমি বনে, 

ক্ষতি কি হইত তায়? 

চিরদিন এ কাজে অভ্যস্ত, 

কোথা ছিল সাথী এতদিন? 

মাত্র এই একবর্য-_- 

হা, আজি পূর্ণ একবর্য বিবাহের-_নয় ? 

( বাধা দিয়া, অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করিয়া ) 
স্তব্ধ হও, স্তব্ধ হও; ও কথ। বলে না। 

( সবিশ্ময়ে) একি ? একি হল? 

কাপিতেছ তুমি ; বস+ হেথা, অতীব ছূর্ববল। 

হয়ত মৃচ্ছিত হয়ে পড়িবে এখনি ! 

এত যে তুর্ববল, 



সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী । 

সত্য। 

সাবিত্রী । 

সতা। 

সাবিত্রী । 

সতা। 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী [ওয় অঙ্ক, ওয় দু 

কথা কহিবারও শক্তি নাহি যার, 

সেকি আসে বনে? 

[ উভয়ের উপবেশন ] 

সাবিত্রী-_ 
প্রভ-_- 

কথা কও-_- 

বৃথ। কথ। আজিকে নিষেধ, 

আজ শুধু ইষ্ট মন্্ জপ। 
যাও তবে আশমে ফিরির। 

এখনি ফিরিব আমি-_-. 

( উত্তেজিত হইয়া সত্যবান্কে জড়াইয়া ) 
না, ন॥ প্রভু, 

আমি যাইব না, আমি যাইব না, 

স্বামী ছেড়ে আজ মোরে 

মুহুর্তের তরেও কোথাও 

থাকিতে যে নাই : 

তুমি কাছে এস, আরো কাছে এস, 
অভিনজদর ভোক অভিন্শরীর | 

হে দেবি, তোষারে আজি প্ররুতিস্থ নাহি মনে হয়। 

কি যেন হয়েছে তব, কি যেন লুকাও-_ 

কার কিছু নাই নাথ-_ 
অতাস্ত কল তুমি-_ 

( চোথে জল, মুখে জোর-কর। হাসি ) না, না, 

সম্পূর্ণ সবল আমি । 
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সত্য। 

সাবিত্রী । 

সত্য ! 

সাবিত্রী । 

সত্য। 

সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী । 

সত্য । 

সাবিত্রী | 

পত্য। 

নিশ্চয় অস্থস্থ তবে-_ 

না গে না, সম্পূর্ণ সুস্থ--কোন চিন্তা নাই 
পেয়েছ কি ভয় কোন? 

পতি পাশে সতীর কি ভয়? 

পিতামাতা তরে মন তব হয়েছে চঞ্চল? 

পিতামাতা আছেন কুশলে, পেয়েছি সংবাদ-- 

কিছুই হয় নি ষদি, 
কেন তবে এমন চঞ্চল আর্ত 

বিশ্রন্ত চকিত ভীত নীরব, হে দেবি $ 

এমন তোমারে আমি কভু দেখি নি ত 

আজি পুর্ণ বংসরেক মাঝে ? 

( উদ্েজিত ভাবে ) হেন দিন আসে নি যে কতৃ-- 

হেন দিন? কি হল এদিনে? 

এ দিন জীবনে মোর প্রিয়তম তিথি 

এই দিনে পেয়েছি তোমায়, 

এইদিনে সত্যবান হয়েছে সার্থক, 

পেয়েছে সে লক্মী অমরার 

আপনার অঙ্গলক্মী রূপে । 

শুভ দিনে, নিনিও না দেবি. 

( অন্যমনস্ক ভাবে ) এদিন সতাই শুভ দিন, 

কিন্তু আজি বর্ধ-শেষ--- ্ 

আজি-_-আজি-_- 

| কাদিয়। ফেলিল ] 

( সবিশ্ময়ে ) একি, কাদিতেছ কেন ? 



৬২ সাবিত্রী [ ওয় অঙ্ক, ওয় দৃশ্য 

সাবিত্রী। (জোর করিয় হাসিয়। ) 

সত্য। 

কাদি নাই, কাদি নাই, প্রভু 
হাসিতে যাইয়া, ভুলে কেদে ফেলিয়াছি। 

( সবিষাদে ) নিশ্চয় ঘটেছে কিছু, বুঝিতে না৷ পারি । 

ক্ষণে ক্ষণে হাসি, কানা ভ্রান্তি, 

চল” গ্ুহে যাই-_ 
( অস্বাভাবিক স্বরে ) 

কৌথ! যাব ? যাবার নাহিক ঠাই ! 
যেথা যাব+ সেথাই সে বাবে--- 

অগম্য তাহার ঠাই নাই এ জগতে ! 

( বিশ্মিতভাবে ) উন্মাদ লক্ষণ! 

কে? কে? কেবাবে মোদের সাথে ? 

জাগ্রতে কি দেখিছ স্বপন ? 

চল, ঘরে বাই-__উঠ- 
[ সত্যবান উঠিতে গেল, সাবিগ্রী তাহার হাত ধরিয়া টানিল। বনম্পতির শাখায় 
একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল । যমের ছায়াপাত ] 

সাবিত্রী । ( সভয়ে ) এ- এঁ-_মাসিয়াছে-_অন্ধকার আবরণে, 

জানায় পেচককগ্জে তার আগমনী । 

( উচ্চৈ-স্বরে ) দিব ন! ছাড়িরা, 

যেতে নাহি দিব, রাখিব ধরিরা, 
[ সত্যবানের হাত ধরিয়। টানিয়। তাহাকে বলাইল। 

( বসিয়। ) ভয় কি? পাইয়াছ ভয় ? 

বসিলাম আমি-- ( উপবেশন ) 
| সাবিত্রী সত্যবানকে জড়াইয়। ধরিয়। বসিল ] 

একি ? ঘুরিয়৷ উঠিল মাথা__ 
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সাবিত্রী । 

সাবিত্রী | 

সত্য । 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী । 

যম। 

সাবিত্রী। 

( তাড়াতাড়ি সত্যবানকে শোয়াইয়া ) 
শুয়ে পড়” কোলে মাথা রাখি ! 
| সত্যবানের গায়ে ও মাথায় হাত বূলাইতে লাগিল। 

(জড়িত কণ্ে ) দেবি, একি হুল মোর ? 

চক্ষে দেখি গাঢ় অন্ধকার 

পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে ধূম কুগুলীআকার, 

নিঃশ্বাস করিছে রুদ্ধ, চক্ষু নাহি খুলে-_ 

(স্বগতঃ ) এই সে সময় ! অল্রান্ত জ্োতিষ-_ 

সাবিত্রী- সাবিত্রী-_বড় ঘুম, গাঢ় ঘুম 

কার স্নিগ্ধ করম্পর্শে নেমে এল ঘুম, 

ঘুরলে মুত? 
এই বিধিলিপি ! অলঙ্ঘা ? উত্তম! 
ধন্মরাজ, এত পুজা, সব মিথা|! 

স্বামী সাথে আমারেও নিয়ে চল তবে-- 

তা না হলে ছাড়িব না দেহ-_ 

[ যমের প্রবেশ | 

অবোধ রমণী, আমার আদেশ শোন” 

ছাড় শব, দূতগণ মম 

অপেক্ষিছে বহুক্ষণ হ'তে । 

কে আপনি ? 

আমি ষম। 

যম? ধর্মরাজ? বনু ভাগ্য মম, 

মর্ত্যের রমণী হ/য়ে, পেন্ু আমি তব দরশন । 

অভাগীর লউন প্রণাম ॥ [ প্রশাম। 



৬৪ 

যম। 

সাবিত্রী । 

যম। 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী [ ওয় অন্ক, ওয় দৃষ্ত 

কল্যাণি, 

স্বামীর পরাণ তব লইয়াছি আমি, 
মিছে কেন মৃতদেহ আকড়ি ধরিছ? 
তার চেয়ে গৃহে যাও, নারি, 

কর' গিয়ে পরলো কক্রিয়া-_ 

হবে যাতে আত্মার মঙ্গল পতির তোমার | 

কিন্তু ধন্মরাক্, 

সভা নারী পতি ছাড়ি বাইবে কেমনে, 

পুনরার পতিগৃহে ফিরি ? 

যেতেই হইবে । 

নাহি যেতে চও, যাহ। ইচ্চা কর+। 
চলিলাম আমি-_ [ গমনোগ্ম 

ধম্মরাজ, অস্ঠকঙ্গেবতা, যম, 

দয়া করি দিলে বি দেখা 

ক্ষণেক অপেক্ষা কর । 

এতদিন পুজিয়াছি তোমারে দেবতা, 
নিশ্চয় তা” জান” তুমি 

্গানি বলি, আসিরাছি নিক্ে-_ 

ভক্তবাঞ্কাকলপতরু, হয়েছ সদর যদি-_ 

কৃপা করি দাও সহৃত্তর-- 

কি দোষে হরিলে প্রাণ পতির আমার ? 

ক'ল পূণ যার, পরমাযু শেষ, 

ষাবে সে বমের পুরে-_ 

জগতের সনাতন রতি এ জান না? 



ওর অঙ্ক, ওয় দৃষ্ত ] সাবিষ্ ৬৫ 

সাবিত্রী । ন্বল্লাযু কেন সে হ'ল, কি পাপে কহ গে দেব-. 

ব্ম। 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী । 

তা» আমি জানি না, তবে বিধিলিপি এই । 

আর বৃথা বাচালত। করি 

করায়োন! অপব্যয় মোর সময়ের | 

চলিলাম আমি-- [ গমনোগ্ম 

যমরাজ, মৃতপতি কোলে করি, 

সতী নারী রহস্ত করে না। 

মনের অবস্থা তার 

অকারণ বাচালত! করিবারও নয়। 

ধর্মরাজ, আমি শুধু স্থধাই তোমায়__ 
পতি মুত, বিধিলিপি-- 

আমি কেন বিনাদোষে বিধবা হইব % 
আমার কি দোষ ? 

এ-ও বিধিলিপি ! 

পতির মরণ হলে স্ত্রী হবে বিধবা ;-_ 
তব দোষ নির্দোষিত| ইথে কিছু নাই । 
স্ত্রী তবে স্বামীর 

জীবন-সঙ্গিনী মাত্র, দেহের সেবিক। ? . 

জীবনের পরপারে কিম্বা দেশাত্যর়ে 

স্বামী সাথে স্ত্রীর সম্বন্ধ নাহিক কিছু? 

ধন্মরাজ, এই ধর্ম পতি ও পত্বীর ? 
স্বামী তরু, পত্বী লতা, 
তরু যদি ভেঙে পড়ে, লতাও লুটায়__ 

এ কি খুব বিশ্মপ্নের কথা ? 



৬৬ 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী [ ওয় অন্ধ, ওয় দৃশ্য 

ধর্শরাজ, এ উপমা অশ্রন্ধেয় অতি | 

লত1 যে আশ্রয় লয় তরুর দেহেতে 

সেটা বাহ্, জড়ের স্বভাব-ধর্ম-_ 

মানুষের ধন্প তা তো নয়। 

এক তরু মরে গেলে লতা লয় বৃক্ষাস্তরে ঠাই-_ 
মানুষও কি করিবে তাহাই ? 

আমি তাই জানিবারে চাই--- 
সতী যদি নাহি পারে রক্ষিতে শ্বামীরে, 

পত্বীপ্রেম ন৷ পারে ষগ্ঠপি 
বাচাতে স্বামীরে তার মরণ হইতে, 

মিথ্য। তবে সতীধর্ম, মিথ্যা পতিপ্রেম। 

মিথ্যা নয় সতীধন্ম | 

পতিরে সেবিরা সতী, নিজের কল্যাণ করে ॥ 
দেবতারে পুজে যে মানব 

দেবতার তায় কিবা ক্ষতি লাভ ? 

দেব সেবি লভে নর নিজেরি কল্যাণ 

তপন্বী তপন্ত! করি লভে ফল 

দেবত। তা৷ ভোগ নাহি করে । 

পাতিব্রত্য ধন্দ পালি, নারী, 

সাধিয়াছ তুমি তব আত্মার মঙ্গল । 

ধন্মরাজ, 

নরের তপস্তা। আর নারীর সতীত্ব-ধর্ম-_ 

এক কহ" তুমি? মহাত্রাস্ত, যমরাজ। 

মান্থুষ তপশ্ত। করে মৌন দেবতার 
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ষে-দেবতা তপস্বী হইতে 

থাকে দূরে, বহু দূরে, অদৃষ্ট, অজ্ঞাত | 

আর, নারীর তপস্তা এক জীবস্ত নরের 

স্থখে দুঃখে মিলনে বিরহে 

ভোগে হানতে অশ্রজলে শোকে 

দিবানিশি অশ্রান্ত সেবার। 

জননীর মত পত্রী স্সেহবীলা, 

পতিরে খাওয়ার ব্নেহে, নিজে না খাইয়া, 
রুগ্ন পতিপাশে বসি শুশ্রাষা করিছে 

ক্ান্তিহীন, শোকে দেয় ভরসা সাস্ত্বন। ) 

পত্বী-+সে ভ্রাতার মত 

চিরদিন রক্ষে তারে বাহুবন্ধে ঘিরি সকল আপদ হতে $ 

পত্বী__সে পতির চির-সাথী, সখী, 
সরসরভসালাপে, পুলক-মুখর করি 
অবকাশ ক্ষণগুলি তার করে দের চিরমধুময় ) 

পত্বী__বন্ধু অকৃত্রিম_- 
কুপথ হইতে তারে চিরদিন স্বপথ দেখায়; 
পত্ধী- দাসী, চিরদাসী, 
প্রাণপণে পতিরে সেবিয়৷ কৃতার্থ ধন্ত সে; 

পত্বী-প্রিক্সা» প্রিয়তমা, 

যে পতির উপভোগ তরে পদ্ধীর দেহের স্বর্গ 

নিত্য নব নব রূপে রাখে সে উন্মুখ । 

দেবতার চেয়ে বড়, সর্বাপেক্ষা আপনার, 

হেন ষে দেবতা পাতি- 



৬৮ 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী [ ৩য় অঙ্ক, ওয় মৃষ্ত 

তপস্তায় তার, নারী লভে পরমার্থ, 

কাম্য তার কিছু নাই, নিঃস্বার্থ পরম । 
শুধু সেবা, শুধু গ্রীতি-_ 
এমন নিষফাম তপে কহ+ তুমি ধর্রাজ, 
নরের তপস্ত। সম স্বার্থপর ব্রত ? 
সভীধর্ম শুধু সেবা প্রীতি ও বিশ্বাস 
পাতিব্রতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাই রমণীর-- 

সতীধশ্ম--মানুষে দেবত! ক'রে, দেবতারে মানুষের প্রিয় । 

মাতা, 

সতীধন্ম ব্যাখা শুনি তব, হন প্রীত,৮_ 

এইবার দাও মা বিদায়-_ 

পিতা, ধশ্মরাজ, মৃষ্ঠিমান্ ধম্ম তুমি, 

কিন্ত, এ কেমন ধম্ম তব, 

সতীর হুদয়ে শেল হানি, নিয়ে যাবে পতিরে তাহার ? 

কি করিব, দেবি, এই ধন্শ মোর ! 

কর্তব্যের দাস আমি, 

নিরম-নিগড়ে বাধ। আমি পরাধীন, 
বিধিলিপি খণ্ডিব কেমনে ? 

আমি তা বলি না। 

উপাস্ত দেবতা মোর নিয়ে যাও যদি 

নিয়ে তবে চল” তার উপাসিকারেও ! 
অসম্ভব। 

তব কাল পুর্ণ হবে যবে 

বলিতে হবে না, মাতা, আসিব নিশ্চিত । 



ওয় অঙ্ক, ওয় দৃশ্ঠ ] সাবিত্রী ৬৯ 

সাবিত্রী । 

যম। 

সাবিত্রী। 

সাবিত্রী । 

তবে, পিতা, হল এযে দায়, 

পতি ছাড়া সতী হেথ! রহিবে কেমনে ? 
মুর্খ নারী, আমি নিরুপায়__ 

লইন্থ বিদায়_ [ প্রস্থানোছম 
শোন” ধশ্মরাজ, শেষ কথা মোর-_ 

যে-ধশ্মশ অন্যের প্রাণে দেয় হেন ব্যথা, 

যে-ধন্ম সতীর ধর্মে জনমায় বাধা, 

যে-ধন্ম একের দোষে অন্টে দণ্ড দেয়, 

যে-ধর্থ্ নিষ্ঠুর হেন, নাহি যার ক্ষমা, 

সে-ধর্ম অধন্ম মহা, ধম্ম তাহা নয় ! 

ধশ্মরাজ নাম তুমি মিথ্যাই নিয়েছ"__ 
পরম অধশ্মাচারী, তুমি যমরাজ । 

বালিকা, তোমার সাথে তর্ক নাহি সাজে 
চলিলাম আমি-- | একটু চলির়াই হঠাৎ থামিয়া গেল ] 

যাও দেখি? নারিবে চলিতে | 

উঠিবে না চরণ তোমার 
হেথ। হতে এক পাও--পথ রুদ্ধ তব! 

দেখিব কেমন তুমি ধম্মরাজ যম ! 

সাধ্য থাকে, শক্তি থাকে, যাও । 

আমি যদি সতী হই, 
জগতে সতীত্ব যদি ধন্ম কতু হয়, 

সতীর তপস্তা যদি সত্য কতু হয়, 

যেতে তুমি নারিবে হে ঘম 

রোধিলাম পথ তব ! 



সাবিত্রী [ ওয় অন্ধ, ওয় দৃশ্ত 

ফিরায়ে না দাও যদি আমার পতির প্রাণ 

পথ রুদ্ধ তব হেথ। অনস্ত কালের তরে। 

রহ তুমি, রহিলাম আমি, 
প্রাণহীন পতি মোর রহিল এ কোলে। 

(শ্বগত ) একি ? সত্যই তো! 

রুদ্ধ গতি মোর, উঠে না চরণ ! 

একি মায়? নাকি সতীতেজ ? 

( সাবিত্রীকে ) সাবিত্রি, 

মুক্ত করে দাও পথ মোর, 

মাগ বর, যাহা ইচ্ছা তব, দিব-_ 
শুধু পতিপ্রাণ ছাড়া__ 
শ্বশুর আমার হৃতরাজ্য ছ্যমৎসেন 

ফিরে পান তিনি তার রাজ্য পুনরায়-_ 

তথাস্ত। 

এইবার মৃক্তি দাও, মাত]। 
ফিরে দিলে পতির পরাণ 

পথ তব আপনিই মুক্ত হয়ে যাবে। 

হয় না তা" মাতা-_ 

অন্ত বর চাহ”, মাগো, এখনি দানিব | 

পিতা মোর অপুত্রক, 

শতেক পুত্রের পিতা! হন্ যেন মদ্রমহারাজ 
তথান্ত। | 
তোমার নিষ্ঠায় মাতা অতি প্রীত আমি 

কিন্তু কি করিব £ 



৩য় অক্ষ, ৩য় দৃশ্তা ] সাবত্রী ৭১ 

সাবিত্রী । 

সাবিত্রী 

যম। 

সাবিত্রী । 

যম। 

সাবিত্রী । 

জন্মিলে মরিতে হবে, 

এ অলজ্ব্য বিধি, মাগো, লঙ্ঘিব কেমনে ? 

বিধাতাও নিজ বিধিপাশে নতশির। 

বিধাতারে নাহি জানি, 

জানিতেও নাহি চাহি তারে। 

মানুষ জন্মেছে বলি বিধাতার মান। 

মানব না চিনাইলে কে চিনিত বিধাতারে ভবে ? 
আমি নারী, আমার বিধাত। ধন্ম স্বর্গ ও গোলোক 

ধ্যান জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র সবি মোর পতি ! 

সে পতিরে ছাড়ি, বৈকুঞ্ঠও কাম নহে মোর । 

আমি চাই পতির জীবন । 

অসম্ভব, মাতা । 

তোমার সতীত্বতেজে মুগ্ধ ধন্মরাজ । 

পতির জীবন ছাড়া শেষ বর লয়ে-_ 

মুক্ত করি দাও পথ, মাগো 

শ্বশুর আমার অন্ধ 

দৃষ্টিশক্তি ফিরে দাও তারে । 

তথাস্ত। 

যমরাজ, সত্যই নিষ্ঠর তুমি ! 
কেন দেবি? 

শ্বশুর ছিলেন অন্ধ, ছিলেন ভালই । 
প্রথম নয়ন লভি, দেখিবেন তিনি, 

একমাত্র বংশধর 

প্রিয়তম তনয়ের মৃত দেহ এই ? 



৭২ 

সাবিত্রী | 

সাধিত্রী [ ৩য় অঙ্ক, ওয় ভূত 

আমার কি দোষ, মাত।, 

তুমি যা চেয়েছে, দিয়াছি তা+ আমি। 

চাহিয়াছি, সত্য, কিন্ত 

বিবেচনা তোমারই কেমন ? 

বিবেচনা করিবার শক্তি স্বাধীনত৷ 

নাহি মা আমার--বলেছি তো! 

আমি পরাধীন, 

নিয়ম শৃঙ্খল। আর ভবিতব্য দাস। 

( আত্মগত ভাবে ) 

তবুষদি থাকিত তাহার পৌত্র পৌত্রী কিছু 
হয়ত পেতেন তার! সান্তনা খানিক, 

এই ঘোর পুত্রশোকজজ্ঞর অন্তরে | 
দেখি মুত পুত্রমুখ, প্রথম নয়নপাতে, 

শ্বশুর শ্বাশুড়ী মোর ত্যজিবেন প্রাণ 

একমাত্র পুত্রশোকে-_ 
কৰিলে কি ধন্মরাজ ? 

আরো ছুটি প্রাণী হত্যা করিলে এ সাথে? 

পৌত্র পৌত্রী থাকিলে তাদের 
হয় তব! পুত্রশোক ভূলিতেন কিছু-_ 
(ব্যস্ত ভাবে ) 
আমি বর দিনু মাত! 

শতপুত্র লাভ হবে তব-_- 
ঘুচাইবে যারা এই ছু 
তোমার ও রাজদম্পতির-_ 



৩র অব্য, ৩য় দৃক্ত সাবিত্রী ৭৩) 

সাবিত্রী । ধর্রাজ, পতি যাঁর মৃত-_ 

ষম। 

সাবিত্রী ৷ 

নুর্ধ্য । 

সে কেমনে হবে প্রভু শতপুত্রবতী ? 

( অপ্রস্তত ভাবে ) 

মাতা, সতীকুলরাণি, 

জগতে তোমার কীর্তি রহিল অতুল। 

সতীধন্ম সর্বধন্মশ্রেষ্ঠ রমণীর | 

ষে ধর্মের তেজে মৃত্যাপথ রুদ্ধ হয়, 

যে-ধর্ম শিখায় নব ধন্ম ধন্মরাজে, 

ষে-ধন্খ মৃত্যুরে করে জয়, 

ষে-ধর্্ম বিধির বিধি খগ্ডিবারে পারে-_ 

তাহারে প্রণাম করি, প্রণমি স্তীরে । 
[ মের নমস্কার 

মাতা, 

অই হের পরাজয় মোর 

মৃত্যুঞ্জয়ী স্জীবনে 
ধীরে ধীরে সঞ্চারিচে তব পতিদ্ে | 

ধর্মরাজ, ক্ষমা কর প্রগল্ভতা মোর | | প্রণাম 
[ হুযোর শ্রবেশ | 

বরকন্ত। মোর, 

গর্ব তোর করিব অনন্ত কাল। 

আজিকার এই তিথি, 
ভূতলে পবিত্রতম 

তিথিরূপে পুজিবে মানব | 
: জাবিত্রীর প্রণাষ 

উর [ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ধীরে ধীরে স্ত্যবানের গাত্রোখান। 



৭8 

সাবিত্রী। 

সত্য । 

সাবিত্রী [ ৩য় অক্ষ, ওয় দৃশ্তী 

( সত্যবানের পদ ধরিয়া ) 

নাথ, নাথ__ 
( বিহ্বলের মত চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া ) 

নিদ্রাগত হয়েছিন্থু বড়, 

জাগায়ে দাও নি কেন, দেবি? 

রজনী প্রভাত এষে-_ 
| বম ও সুষ্যকে দেখির়! হঠাৎ থামিল। 

একদিকে “সাবিত্রী” “সাবিত্রী” ডাকিতে ডাকিতে অশ্গপতি, মালবী, রাজগ্র 

ও মন্ত্রীর প্রবেশ । মালবী ছুটিয়৷ আলিয়া! সাবিত্রীকে বুকে জড়াইয়! ধরিল। 

মালবী। 

অশ্ব । 

রাজ। 

মন্ত্রী। 

মা, মা,--বাবা সত্যবান্,. 

বাচিলাম, ধড়ে এল প্রাণ__ 

চির আয়ুগ্মতী হও, মাতা_ 

বুঝিলাম, 
জ্যোতিষ অত্রাস্ত নয়। 

( অশ্বপতিকে ) মিথ্য। এক ব্যাপার কল্পনা করি, 
পূর্ণ এক বর্ষকাল, কি দুর্ভোগ ভূগিলেন প্রভূ ? 

[| অন্যদ্িক হইতে দুমাৎসেন ও শৈবার “সত্যবান” “সত্যবান” ও “সাবিত্রী” 

“সাবিত্রী” ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ । তৎপশ্চাৎ শাহ্ব হইতে মুকুট ও দণ্ড হস্তে আগত 

রাজমস্ীর প্রবেশ ৷ 

হুম্যৎং। সত্যবান্, সাবিত্রী মা, 
দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছি ফিরে অকম্মাৎ । 

শান্ব হ'তে আসিয়াছে দূত__ 
রাজদ্ও মুকুট লইয়া মোর তরে । 
এ সকল অঘটন ঘটিল কি করি? 



ওয় অঙ্ক, ওয় দৃশ্ত ] সাবিত্রী ৭৫ 

শৈব্যা । 

অশ্ব। 

হম্যতৎ। 

নারদ । 

(আলিঙ্গন করিয়া ) 

মালবী? সথি? 
মহারাজ হ্যমৎসেন, সথা-- (আলিঙ্গন ) 

বন্ধু, কি যেন হয়েছে-_ 
[ নারদের প্রবেশ 

মা, সাবিত্রী, 
তব নাম ধন্ত এ ভূবনে ! 

সতীতেজে, মৃতপতি ফিরাইয়৷ আনি, 
যমেরে বাধিয়া আর ৃর্য্যেরে থামায়ে 

রাখিলে অতুল কীন্ডি। 
প্রমাণিলে সতীধর্ম মহাশক্তিমান-_ 

যার বলে, 

সতী নারী অসাধ্য সাধন করে-_- 

বিধাতাও নারে যা সাধিতে | 

হের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে । 
[ অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও নেপথো “জয় সাবিত্রী সবিতৃ হুত।” প্রথম গান 

খানি গীত হইতে লাগিল। 

_্ববন্িক্ষা 





সাবিত্রী ৭৭ 
(১) 

বেতালিক্েল গান (১ পৃষ্ঠা) 
সথর-শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল স্বরলিপি--শ্রীজ্যোতিশন্ত্র মল 

[না নানা সঁ সা পনা সর্বা সা ণাধাপাএ4] 

জয় সা বি। ত্রীম বিট ০০ ভূ স্থু9তা০ 

মামামা পধা ণসা|ণাপা!পামামা রানসা71 
০০ 

তেজম হি০০০1 মনও )জ্যোতির ম ০রী০ 

সারারা মারা মাপ! নাসাঁস সাঁসাঁসাহ 

ম ০ হা মহ নী হে মহা মা ০ নবী 

পারার রাস? স1-) নাস স|| স৭ পনর সণধপ। মরসা 1] 
| 

ধরণী ধ ০ ন্য ০ ক রিলে! অরি০০ ০০০০০ ০০০ 

£রপাপাপা]মা রা!রসা]]সারারামাপাপাশ] 

আ০য়ত বগল ০ নয়নে|তোণমার 

পাপাপা ণামা পা1!পারারণ সার] - 
২.৮ | 

নীলা ই দু ০!কি র ৭ বি০থা র 

র।ম্ণম রমা রমা | সর নসারসাঁ।ণাশপাপা ] 

চরণে লু০০০|টা রুশ ত দ;ল ০মারা 

মপা! নসর সনা সা] সা নাপ্ণযণ সঁপনসর1সনধপা মরস। হা] 

অ০ ০০. দী০ ০ পরিণত ম র ণ জরী০০০০০০০০০ 



৭৮ সাবিত্রী 

(২) 

লাল্রদেন্র গান (১৩ পৃষ্ঠা) 
স্থর-_শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল স্বরলিপি-_ শ্রীজ্যোতিশ্চন্্র মগুল 

[সস মাজ্ঞ। | সস 1] ণাস।ণা!দ| মামা] 

ভয় না!ইও রে ভয় না|!ই ওরে 

স|মজ্ঞা দমা |ণদাপাসা]ণাসালা|াশাশ] 
] 

ভ ০০০০]|9০০ ০য় নাই 91০ €) () 

সামামা 

ছ ০ ক 

মামাজ্ঞা[ভ্ঞমামদাদণা|ণসাসাশা] 

ল ম নে বা০ সাও বে) | ধে) ভ যু 

গর এপগুরকঠর 

দেখায়? কেবলি বিভিষিণ |কা ই ০ 



সাবিত্রী 1৯ 

[াজা মামা |ণদলাদাপাযণা সার্ধা দ্ণাসাথাা] 

ভয়ের[ছা9য়াযর় ঢা কিম না কো? আ 

টানি? শা শাাণারসসাসা ণসাণাদা! 

লো 9০ |() 7 1 ও রেঅ.বো ৪৭ 

(1 (8 

দা ণাণা]মদাণর্সাদ ণা শা রি শা] 

আশার আ। লো) ৮& জা লো 01) 

সাঁমার্া।মামাধা]ক্ছার্াজা|জ্মাজ|সা] 

শু ০ছ্কা | হ র 0) জ্ঘথ ণা। 1) £ 

ণাসাঁপা|দামা শাজ্ঞামাপদা পাসালা!া বা 

অ ভয়|বানী9০ শুনি গ০ | না ই ০ 



৮৮০ সাবিত্রী 

(৩) 

লাল্রদেল্র গান (১৭ পৃষ্ঠা) 
্ুর-_-্রীরণজিতকুমার মগুল স্বরলিপি- শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডল 

[ধা পমগা রগা মাপ-াাামগাশগা সারা গা? 

প থে০০ ০র|মাঝে ০ ০ 9০তারিদেখা 

বসা শা সা 

পাই ০ ঘ 

রাম পা] পধা ণধা। প 1] ধা ধরণ রা ] 

রেষা রে পা০০০ নি |খুঁ জে০০ 

স1-াশা|রানা-| 7] সাধা 7] না পান] 

ভা ০০ ০ ই ০ ০0০ ০0০৪6 0 9০0০০ 

হাসাস।পা ক্ষাপা 71] সাসাগা রাগামা] 

পথের ধুলোয় ধুলোৌট সেষে০ 

রান ]পামা-া] পাগানা ধাপাশ! 

ক ০০'রে০০ ০০ প থিকেও০ 

গাশাপা ধানা-শাবাশা না ধনাধাপা] 

দেয়প থেরি০ স০ ন্ ধা ০ ন্ 



সাবিত্রী ৮১ 

সর গ। গী র্গী রস নার সা।না ধাপা। 

অ০ন্ধজ০নের পান্থ|স খাও 

পাঁশাশ নধা-ানা! ধপা 741 শাপমাগা! 

শে 2? 0০০0০ 0 0 যে) 0 0 ]|0 00 0 

হিল রাহিরী রাসাগারারাকিনী ররর 

আতু০র|তাহার আদু০|রে'০ স স্তান্০ ০০০ 

রা পি 

স সর র| র] রগ] সর গ্য মা] গা রাগী] 

প থে০র|মা লিক দে) হিগাল দানার 

র) রা) 1 সরগরম গী রশ 1| সাসন। সা] 

ত ধু 09 0০০ ০0 0০010 009 0 

না সনা ধপা | প| ধ| ] ধ| ধা র1 | সস রণ ] 

প থিণ০ক ০ আমি পথেই|তা রে ০ 

না সনা ধা। পধা পা 11111] 
হিরা 

চা 00 010০9 ই ০ 



৮২ সাবিত্রী 
(৪) 

সাবিত্রীর গান (২৩ পৃষ্ঠা) 
স্বর--শ্রীনিত্যানন্দ দাস _. স্বরলিপি-শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র মণ্ডল 

[সা রা মাপা ধা মা! পা সা শী শা 

ও €) €) তোমা রে।দে খে ছি আ মি ০ 

সরণসর?|সণা ধপাধা] মা 

আও) মাও 0 

০ 

রি) €)6) নম নে €) €) 

ধু রা বা 

আমা র 

রা জ্ঞা রা! সরা জ্ঞা এ 

বু কের মা ঝে 9 

সরা রমা মপ। পধা ধণা -া।-া ধপা এ ঢা 

মণ) ম০ ন০ | যু) নেও 9 0 (08) €) 

ঘানা সানা|]ধা পা রর শ শু | 

আ মি জানি য়া ছ তু) 9 ০|মি 9 9 

পারা রা|রাজ্ঞা রাাস্ণ না বার্সা শ শ 

উ জ লি এ চি ত ভূ 0 0 €) €) 

সাঁরা সা|ণা ধা পাহমা "শা গা।রা শ 4 

জন ম|অ ব ধি তা ০০ ই ০ 9০ 



ধ! রা নে 

আ মি যে 

পা 

জ ন্ 

রগা মা 

তু০ মি 

বগা মগা 

00 00 

পা পা 

ম ন 

পা ধা 

ন ব 

সা সব 

আ মাও 

মা. গা 

বা [২ 

সাবিত্রী 
শা রা জ্ঞা! সরা জ্ঞা 

) তো মা রি) $) 

পা মা! গা রা 

ম জ| ন 

মা গরা|!গা গা 
| 

যে গো প্রি রর 

রা পা! সা রা 

. 0 | দে খা 

ধা শ|পধা ণধা 

€1|র০ 09 

পা মা]!পা 

ভু বনে ০ 

রা সাঁ|ণা ধা 

জী] ব নে 

রা জা!জ্ঞা শ্ 

বা ধনে 9 

0 | €) €) 

রা রা! 

ম 

গা গা] 

তি ম 

মা মা] 

দা ও 

পা শা] 

৪. 0 

শ শর] 

€) 4) 

পা শা! 

আ র্ 

রা সাহা 

9 9 



৮৪ সাবিত্রী 
(৫) 

সম্মীগণেন্প গান্ম (২৩ পৃষ্ঠা) 
স্থর--্্রীনিত্যাননদ দাস .  স্বরলিপি-_শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মল 
হাসা পাপা]পধা শামাহপাধামা|পা ধা গা 

ফু লে রহা০ ০ দি মা লা র।ব ন্ ধে 

ধা পামা 
মা লা র 

পা দা মা 
টপ 

গামা পদা।! পামজ্ঞা রজ্ঞা 

স্ব পু নম? স ফল্ গ0 

সা শা -া ! 

লা ৭? যর 

সরাজ্রাসা | পা দা সাহসরাজ্ঞা সা 

ছোয়ায় জী) ব ন| পে ০ রয়ে 

সাঁসাসাা|পদা পা পাুজ্ঞারজ্ঞা রা 

কাটা র ব্য) থা ও তা রে ভো 

সা -া শা 1] 

লা ৭ য় 

যাসা শা সাঁ) 

প্রি০ য়ে র্ 

ণাধাণা শা পারদাণাসা।|ণাদা পাশ [ 

কন্ঠ ০ ল ০ গ ন|হ র্ষে০ 

পাজ্জারাঁজ্া 

প্রি০ য়ে র 

সাঁরাসাঁশা]ণাধাণাস্সা|ণাদা পাশা [ 

স্পর্শে দে ০ হের পু9 লক 

পা ণা ধা ণা 

গ ০ ভীর 

পাদাপাশাজ্ঞারাশাজ্ঞা | সাশাশাশা 1 

নে 93০9০ স্থব৭খের রোমান্ চ 

সাঁগাগাশা হবার হাসানাত গান শশা 1 

ৃ 

প্রি০য়ে র|কোণলে) মরণ সে|চা ০য় 9 



সাবিএী ৮৫ 

(৬) 

তাপস বালিক্কাগশেল গান (৩০ পৃষ্টা) 
সুর-_শ্রীরণজিতকুমার মণ্ডল স্বরলিপি--শ্রীজ্যোতিষশন্ত্র মণ্ডল 

ঘখসাঁশনাণা।না শী শাশগাপাধানা 

অ০স্ত ভা 

গা শা শা শ] 

চু ০০ র্ র০ক্তটিকা০৭০য় 

গা স্ণা] 

গা? তরী €) 

সা -াগা-া 

তা 9০ রা 0 

সাগাক্ষাপাযধানা গাগা 

নামা বলী আ? বু ত 

রাশানানা! 

গ ০স্ভীর 

শশানাণা।নাশা নাশ! ]র্গা শার্পা ও 
09 ০9 ০০19০0০০0০০ ধ্যা ০ ণন ॥। 

রা 

সা শাধাধা 

মৌ০ ন ম 

নাশাগাশাসাশারাগা!ক্ষাপাধানা] 

হি 9০ মা ও স্বা)গ ত|রুষ ণাতা 

০ 

সাঁরারগীশী।গাশা সাঁশাশ শনাণা|নাশা শশা 

প ০ সী 0 
09০ 009 রা ০ত্রি 9 ০9০৭০ 



৮৬ 

2াপাঙ্গাগান্গা 

খোল ত ব 

মা শা 

রা শী 

হি র 

গা -া 

তার 

রাগ! 

রায় 

না ণা 

পা 

বা 

গা 

ম 

গাজ্ঞা গা শা সাশানাশ- 

ম 

না 

সাবিত্রী 

শাশাশাুপাণাধাগা 

০০ র্ বিপুল অ 

পাশাশশা ৫ 

পা ০ ০ র্ 

শন্গা শাশপাধাশী টা শা] 

০ হাঁ 0০ রহ 9০শ্তঠা।! ধা ০ ০ রু 

নাণানাশা] 

স্ত ব. ধ ০ 0০ তত ০0 শান্ত ০ 

ধাপাসা-7] 

দাণত্রী0 

পাধানার্গারাঁসাঁনা 

০ বন অ ০ মুত 

এ 02 

() 0 ) 



সাবিত্রী ৮৭ 

(৭) 

সাজিতরীল্প গান (৩১ পৃষ্টা) 

স্থর--শ্রীনিত্যানন্দ দাস 
স্বরলিপি- প্রীজোতিষচন্ত্র মুল 

[সা শাসা।রা রা রাজ্ঞরা সণ ধরা সা” ] 

ক ০ ঠঞে/!তো মা র ছল বেণ ৭ ব লন ? 

সসরাঁ-ী|ণধা পা ধমা]মা পা 1] মপাধা মা | 

গেঁথে০ ? ছি এ )ই ফু লে (১ | বু) 6 মা 

জানা জ্ঞা সামসরা রমা মা;ংমা পা পা ] 

র 

লা ০ ০11 1) ৮ মা) লা? ))এ ন য় 

পধা ধাপমা|পা পা পা! পা পধা ণরা। ণধা পা পা 

এ০ যে 9০1 আ মা র প্রা ণে) ৭র প) পূ. ৮ 

মাজ্ঞমাজ্ঞা রা সা 7 ]] 

প্র দী9 প্. জা 



৮৮ সাবিত্রী 

হামা পালা ণদা দা পাসাঁ সা শা|সাঁসা-া [] 

এ ফুল|য দি ০৪ ক তু 9|শুকার 

সাঁর্সাশা|রা সাঁরাজ্ঞরা সণা শা।রাসা-শ ] 

[। লি 01 ও না ।) বধু €) () €) | তু পা য় 

সাজা এরা রা "শা ] মজ্ঞা যজ্ঞ মার্|রা সা শন ] 

যুগ ল|বা হু র কো) মণ মা লায় 

সা -া সা!ঁরা রা 1 পযা জমা -া।রা "৭ সা] ]. 

ক ০ &|তো মা র[কর বে। ০|আ ০ লা 



সাবিত্রী ৮৯ 
(৮) 

হ্মীগণেল্প গান (৩৭ পৃষ্ঠা) 

সবর-_শ্রীক্ষোতিষচন্ত্র মণ্ডল স্বরলিপি- শ্রীমতী স্থধাকণ। মণ্ডল 

তে জ্ঞাজ্ঞা শা ]] রামা জ্ব | রা সা! 

আ 

এ 

কা শে চাদ ঠে ছে 9 
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সাবিত্রা ৯১ 

(8৯) 

নালদেল গানন (৪৯ পৃষ্ঠা ) 
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সাবিত্রী ৯৩ 

(১০) 

হত্যবানেক্স গান (৫৪ পৃষ্টা ) 

স্থর-_-শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র মণ্ডল স্বরলিপি- শ্রীমতী সুধাকণ! মণ্ডল 

হানা -া সামা শা|শা শামা পা পা] ণদা ণদা|পা পাঁ! 

জা ০ গো জট এ এ হে ০০০ জজ গত 

না এ|দা পামপা দা পা।7 1174 খসা] 

ল 0|স্থ্র প্র ভা) 09 তে)9 0109 9০9 

পা 711 

ক 

নি 

০ ণ শাপা সা না:ছা স্ 
০০ 

রু ০ ৫ 0 বৈ ০ টা 0 ০ 

দা পা।মা মাঃ গা 7া খা।গখা-া।সা শা ]া 

বি ০ 00910 9 

সার 

এ সে ছে শব স ভা ০ তে 



৯৪ সাবিত্রী 
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সাবত্রা ৯৫ 

(১১) 
সাহ্ত্রীল্প গান (৫৭ পৃষ্ঠ!) 

স্থর-_শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র মণ্ডল স্বরলিপি--কুমারী ইন্ুমত্ী ভড় 
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৯৬ সাবিত 
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প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি 
১৮ ভ্ডাজ ১৩৪০ আজ 

পুরুষ 

অশ্বপতি-_গীতা চক্রবস্তী 

বৈতালিক-_ইন্দুমতী ভড় 

কাশীরাজ_ ইন্দুমতী ভড় 
কাঞ্ধীরাজ-_অপর্ণা দাস 

কোশলরাজ- সুষমা বানাজ্জী 

বিদর্ভরাজ-- ব্রহ্ষময়ী শীল 

মলয়বাজ-_লীলা বল্লভ 

বঙ্গেশ্বর-_শিবরাণী রা 

কলিঙ্গরাম-_কমল1 ঘোষ 

রাজগ্ুরু-_বেলা ঘোষ 

ভাট-_দুর্গা ভড় 

নারদ-_রেণুক! দেওয়ানৃঙ্গী 

মন্ত্রী-_পুষ্প শেঠ 
সতাবান- দেবরাণী বানাজ্জী 

ছ্যমৎসেন_ মহামায়। পাল 

যম--রতনমালা ভড় 

ত্র 
মালবী-_গায়ত্রী চাটাজ্জী 
সাবিত্রী স্থৃতিকণা মুখাজ্জী 
শৈব্যা_ বেলা ব্যানাজ্জী 
পরিচারিকা- পুষ্প রায় 
তাপসবাপিকাগণ--নীর। বরাট, মিনতি 

দাস, জোতা রায়চৌধুরী, 
স্থষম! বানাজ্জী, লতিকা 
শীল, ৃর্গা ভড়, বিভা নন্দী, 
মীরা চ্যাটাজ্জী | 

সখীগণ--(১ম) রেখা ব্যানাজ্জণ, বেদান! 
রায়, শান্তি দাস, নিভা শীল, 
রেখা বস্থ, মৃথিকা বসত, 

ভিমানী শীল, প্রীতি নাগ । 
সখিগণ_-(২র) লতিকা শীল, নীর। 

বরাট, ভান দেওয়ান্জী, 

সত্যবতী মল্লিক, কমলা মগুল, 

স্বৃতিকণ! বসাক, রাণী বস।ক, 
রম! মুখাজ্জী, স্নেহ কাঞ্ছিলাল, 
অরুণা দাস, ভীরামণি রায় । 

পুরনারীগণ-_প্রণতি ভট্টাচা্ধা, শাস্তি 
সুয্য-_অপর্ণা দাস মঙ্জমদার, মণিমালা ভড়, 

 উ্রীজ্যোভ্িম্মচজ্জ্র গুল 
পরিচালক _- 4 ? ৬ 

ভ্ীষ্মতী ০শ্বাকলা গুল 










